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Resumé 
  

Informationssystem, i form av affärssystem eller liknande, används idag ofta 
för att effektivisera arbetet inom de funktioner som finns i ett företag. 
Användningen har spridit sig från att ursprungligen framför allt stödja 
logistik och planering inom produktion till att nu användas inom bland annat 
Human Resources (HR). 
 
En av aktiviteterna inom HR-funktionen är traditionellt sett rekrytering, 
något som företag nu eftersträvar att effektivisera med hjälp av e-
Rekryteringssystem. Syftet med användningen av dessa system är 
följaktligen att effektivisera företagets rekryteringsförfarande och därmed 
även företaget i stort. Med detta i åtanke har vi valt att utföra en 
designvetenskaplig studie på ett sådant system. 
 
Baserat på en beprövad modell för utvärdering av organisatorisk effektivitet, 
har vi utformat en egen modell specifikt för utvärdering om och hur ett e-
Rekryteringssystem effektiviserar rekryteringsprocessen. Med vår modell 
har vi sedan utvärderat en koncerns system som används för detta ändamål. 

 
  
 
 
Nyckelord: e-Rekryteringssystem, Competing Values Model (CVM), designvetenskaplig 

forskning, Human Resources, effektivisering, rekryteringsprocess 
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1 Inledning 

I detta kapitel presenterar vi bakgrunden till vårt ämnesområde, problematiserar det samt 
anger syftet med vår undersökning. Vi går även igenom de avgränsningar vi gjort samt ett 
antal begreppsdefinitioner för att öka förståelsen hos läsaren.  

1.1 Allmänt 

Informationssystem, i form av affärssystem, har under det senaste årtiondet utvecklats till att 
omfatta strängt taget alla funktioner inom ett företag. Ofta används standardlösningar från en 
eller flera leverantörer för att hantera företagets funktioner och stödja dess processer. Dessa 
lösningar är i sin tur oftast uppdelade i ett antal valbara moduler som kan skräddarsys efter 
företagets unika struktur och behov. 
 
En viktig form av affärssystem som används idag är det som kallas ERP, Entreprise Resource 
Planning (Davenport, 1998). ERP hjälper företaget att integrera och automatisera utförandet 
av olika uppgifter i ett informationssystem (Klaus, Rosemann & Gable, 2000). Införandet av 
ERP kan bland annat påverka ett företags struktur och dess processer (Davenport, 1998), både 
på den operationella och på den strategiska nivån (Shang & Seddon, 2002). En typ av ERP-
system, som också ibland kan vara en modul inom ett företagstäckande ERP-system, är den 
som hanterar Human Resource-funktionen. Exempel på sådana system är SAPs och 
Peoplesofts så kallade HCM-system, Human Capital Management Systems (SAP 2005-10-25; 
Oracle 2005-11-17).  
 
De ovan nämnda systemen, som av vissa kallas för Human Resource Management Systems 
(HRMS) och av andra Electronic Human Resources (eHR), hanterar allt som har med de 
mänskliga resurserna att göra, bland annat rekrytering, utbildning och lönehantering. 
Systemen används också för att likrikta HR-processerna med företagets strategier och mål.  
 
Anställda vid HR-funktioner inom företag kan således få stöd inom alla sina arbetsområden. 
Vi tänkte titta närmare på ett av dessa områden, nämligen rekrytering.  

1.1.1 Rekrytering 

En teknologineutral syn på rekrytering skulle kunna beskrivas som de aktiviteter ett företag 
utövar för att anställa personer effektivt och ändamålsenligt. E-Rekrytering beskriver när de 
ovan nämnda aktiviteterna görs med hjälp av olika elektroniska medel. Termen 
rekryteringsprocess används för att beskriva det formaliserade sätt som ett företag bedriver 
sin rekrytering på, vare sig det är med hjälp av informationsteknologi eller inte. (Lee, 2005) 
 
Traditionellt bedrevs rekryteringsprocessen sekventiellt med pappersdokument som ofta 
levererades med internpost. Användningen av tidskrävande anställningsmetoder som 
intervjuer med alla kandidater och skriftliga prov var mycket utbrett. (Lee, 2005)   
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I en bok som gavs ut 1988 beskriver Björkman hur graden av systematisering inom 
rekryteringsprocessen var kopplad till hur effektiv processen var. Detta var innan 
informationssystem började användas för att stödja rekrytering (Lee, 2005). Under 80-talet 
utförde Björkman undersökningar av interna och externa rekryteringar på 100 olika företag. 
Av de rekryteringar som ansågs lyckade, var 90 % av dem genomförda på ett systematiskt 
sätt. Björkman (1988) ansåg därför att systematisering var nyckeln till framgång när det 
gällde att skapa en effektiv rekryteringsprocess. Han ansåg dock att systematiseringen 
samtidigt inte fick eliminera faktorer som kreativitet, engagemang, intresse och ansvar.  
 
Det var därför en naturlig utveckling att informationssystem började användas för att 
effektivisera rekryteringsprocessen under mitten av 90-talet, huvudsakligen med syfte att 
förbättra denna systematisering, Användandet har idag lett till att rekrytering kan ske 
kontinuerligt istället för etappvis. Datorer hade använts i rekryteringsprocessen innan 
användandet av e-Rekrytering kom igång. Detta var dock begränsat till automatisering av 
interna processer och rationaliserade inte på samma sätt rekryteringsprocessen. (Lee, 2005)  

1.2 Problemformulering 

De elektroniska medel som Lee (2005) beskriver kan till exempel vara system i form av 
HRMS. Idag är det vanligt att företag, speciellt större sådana, köper in HRMS för att på ett 
bättre sätt kunna hantera rekryteringen (Lee, 2005; Cullen, 2001) och andra HR-operationer 
(Humber, 2005) och för att kunna utföra dem på ett effektivt sätt (Keebler & Rhodes, 2002). 
 
För att kunna se att ett system är effektivt är det, enligt Hirschheim & Smithson (1998), ett 
nödvändigt ont att systemet utvärderas. De hävdar också att det är viktigt att utvärdera 
systemets organisatoriska påverkan i ett större sammanhang; tiden då man endast granskade 
Return-on-Investment och Cost/Benefit är enligt dem förbi. 
 
Vi har efter en grundlig sökning i Electronic Library Information Navigator (ELIN, 2005-11-
16) inte funnit några akademiskt dokumenterade modeller med vilka vi skulle kunna 
genomföra en utvärdering av ett e-Rekryteringssystem. ELIN är en sökmotor som är kopplad 
till ett antal arkiv med akademiska artiklar, bland annat artiklar från internationella tidskrifter. 
Vi anser oss därmed ha identifierat en brist inom detta område och hävdar att forskning i hur 
man utvärderar ett e-Rekryteringssystems påverkan på ett företags rekryteringsprocess är 
viktig. 
 
Vi anser att en modell, baserad på de traditionella kriterierna för en effektiv och 
ändamålsenlig rekryteringsprocess, kan säga mycket om hur bra ett e-Rekryteringssystem 
verkligen är. Att skapa en sådan modell och därefter tillämpa den vid utvärdering av e-
rekryteringssystem skulle öka intresset för forskning kring e-Rekrytering och även inspirera 
företag att utvärdera sitt e-Rekryteringssystem.  

1.3 Syfte 

Syftet med vår undersökning är att, med utgångspunkt i den modell vi skapat, utvärdera hur 
användningen av ett företags e-Rekryteringssystem påverkat effektiviteten i dess rekryterings-
process. 
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1.4 Avgränsningar 

Vår undersökning studerar ett e-Rekryteringssystem som används inom en global koncern. 
Det är ett fristående system som samverkar med koncernens affärssystem och vi har valt att 
utvärdera systemets organisatoriska påverkan och mer specifikt, dess påverkan på 
rekryteringsprocessen.  

1.5 Begreppsdefinitioner 

Vår uppsats innehåller ett antal begrepp som det kan vara fördelaktigt att definiera. Det 
handlar huvudsakligen om begrepp vars mening kan vara otydlig för en läsare som inte är 
insatt i rekrytering. Definitionerna är, om ingen referens finns, vår egen uppfattning av vad ett 
visst begrepp betyder. 
 
Enligt Quinn & Rohrbaugh (1983) är organisatorisk effektivitet mycket svårt att definiera då 
det kan tolkas på ett antal olika sätt. När vi i vår uppsats använder oss av begreppen 
effektivitet och organisatorisk effektivitet talar vi om förbättringar som kan göras när det gäller 
arbetssättet och arbetsprestationen, vi tänker då till exempel på ökad systematik eller genom 
att utföra något snabbare eller billigare inom en viss aktivitet eller process på ett företag. HR 
(Human Resources) och HCM (Human Capital Management) är olika benämningar på 
funktionen eller avdelningen inom ett företag som hanterar de mänskliga resurserna och som 
oftast ansvarar för rekrytering. 
 
Vid en rekrytering är ett antal intressenter involverade, bland annat uppdragsgivare, 
rekryterare och sökande (Björkman, 1988) samt i vissa fall även en personaladministratör 
(Lundén, 2001). Vi använder begreppet uppdragsgivare som benämning på den part som vill 
anställa. Detta är oftast en chef eller personalansvarig. Rekryterare är benämningen på den 
som sköter rekryteringen och som håller i de olika aktiviteterna inom rekryteringsprocessen, 
bland annat skapandet av kravprofilen, en specifikation av de kompetenser som de sökande 
bör ha. En personaladministratör är vanligtvis benämningen på den person som sköter det 
administrativa arbetet under själva anställningen samt efter en sökande blivit anställd. De 
sökande är de som söker en utannonserad tjänst.  
 
Aktiviteten matchning kan beskrivas som processen där man letar efter sökande genom att 
använda ett antal jämförande kriterier, till exempel, de sökandes ansökningshandlingar. Dessa 
handlingar kan vara så kallade spontanansökningar, vilket innebär att personen skickat in en 
generell ansökan och då inte för att söka en speciell tjänst utan för att visa sitt intresse för 
arbete inom företaget.  
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2 Teoretiskt underlag 

Nedan presenteras de teorier som legat till grund för vår undersökning. Vi börjar med att 
beskriva den forskning vi ägnat oss åt och fortsätter sedan med att beskriva den modell som vi 
baserat vår egen modell på. Slutligen presenterar vi hur vår egen modell är uppbyggd.   

2.1 Designvetenskaplig forskning 

Hevner, March, Park & Ram (2004) konstaterar att forskning inom ämnesområdet 
informationssystem (IS) idag huvudsakligen kan kategoriseras som antingen beteende-
vetenskaplig eller designvetenskaplig. Även Järvinen (2000) gör denna distinktion när det 
gäller forskning inom IS som studerar verkligheten. 
 
Vidare beskriver Hevner et al. (2004) hur tanken med att utföra designvetenskap är att 
förbättra organisatorisk kompetens genom att skapa aktuella och innovativa artefakter. Dessa 
artefakter kan vara antingen konstruktioner, modeller, metoder eller fysiska implementeringar 
med bestämda syften (Walls, Widmeyer & El Sawy, 2004; Hevner et al., 2004).  
 
Järvinen (2000) och Hevner et al. (2004) beskriver hur forskning inom designvetenskap är 
sökandet efter vad som är gällande och användbart jämfört med den beteendevetenskapliga 
forskningen som söker efter vad som är sanning. 

2.1.1 Artefaktutvärdering 

Inom den designvetenskapliga forskningen skiljer Järvinen (2000) mellan artefaktbyggande 
och artefaktutvärdering. Kortfattat går artefaktbyggande oftast ut på att undersöka om det är 
möjligt att bygga en ny artefakt (Järvinen, 2000). Artefaktutvärdering är utvärderingen av en 
artefakt, i denna studie ett informationssystem, baserad på ett antal kriterier (Järvinen, 2000).   
 
March & Smith (1995) beskriver hur en del av artefaktutvärderingsprocessen består i att 
utveckla och välja kriterier för att sedan utvärdera artefaktens prestation och effektivitet 
utifrån dessa. Vidare tar March & Smith (1995) upp problematiken med valet av kriterier och 
påpekar att en artefaktutvärdering måste ske med rätt kriterier för att vara användbar. 
Kriterierna måste vara lämpliga för artefaktens kontext (Hedman, 2003).  
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2.2 Rekryteringsprocessen och hur den kan effektiviseras med              
e-Rekrytering 

Rekryteringsprocessen beskriver alla de aktiviteter som ingår i ett anställningsförfarande. En 
lista med de aktiviteter som normalt förknippas med den traditionella rekryteringsprocessen är 
sammanställd i Tabell 1. Listan framhåller även i vilken litteratur som rekryteringsprocessen 
och aktiviteterna inom denna finns representerade.  
 
 

Rekryteringsaktivitet Björkman 
(1988) 

Palerius 
(2000) 

Lundén 
(2001) 

Lee 
(2005) 

Identifiering av arbetsbehov  *  * 
Skapande av kravprofil samt 
inlämnande av denna till rekryterare 

 *  * 

Sökprocessen 
(Annonsering/Headhunting) 

* * * * 

Insamling av 
anställningsansökningar 

*   * 

Granskning av 
ansökningarna/resuméerna 

* * * * 

Intervjuförfarande * * * * 
Granskning av kandidater inför 
anställning 

*  * * 

Erbjudande av tjänst samt 
utformande av anställningskontrakt 

* * * * 

Uppföljning av rekryteringen  * *  
 

Tabell 1: Aktiviteter inom den traditionella rekryteringsprocessen 
 
 
Nedan följer korta beskrivningar av aktiviteterna samt hur e-Rekryteringssystem på olika sätt 
kan effektivisera dessa aktiviteter och därigenom hela rekryteringsprocessen. Dessa sätt, eller 
kriterier, är formade utifrån litteratur om rekrytering. Vissa kriterier är härledda ur litteratur 
om den traditionella rekryteringsprocessen medan de flesta är tagna från litteratur som 
behandlar hur e-Rekryteringssystem effektiviserar rekryteringsprocessen. 
 
Identifiering av arbetsbehov 
Inte alla räknar identifiering av arbetsbehov som en del av rekryteringsprocessen (Björkman, 
1988; Lundén, 2001). Lee (2005) och Palerius (2000) anser dock att det är här processen tar 
sin början, i och med identifieringen av det behov på arbetskraft som uppstått. 
 
Det finns ingen litteratur som tar upp hur ett e-Rekryteringssystem kan stödja eller 
effektivisera denna inledande aktivitet. För identifiering av arbetsbehov, även benämnt gap- 
eller behovsanalys, används ofta istället så kallade Competence Management-system 
(Lindgren, 2002). 
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Skapande av kravprofil samt inlämnande av denna till rekryterare 
Efter identifieringen av arbetsbehovet sammanställs en lista med krav på den sökande utifrån 
den beskrivning av arbetsbehovet som uppdragsgivaren sammanställt. Denna lista kallas ofta 
kravprofil (Lundén, 2001). Kravprofilen skapas antingen av uppdragsgivaren tillsammans 
med rekryteraren, eller självständigt av någon av dem. I slutändan godkänns kravprofilen av 
rekryteraren. Björkman (1988) påpekar hur det är viktigt att kravsammanställning är mycket 
grundligt utförd. 
  
Keebler & Rhodes (2002) beskriver hur e-Rekryteringssystem kan användas för att 
effektivisera aktiviteterna relaterade till kravprofilen. Huvudsakligen beskriver de hur 
kommunikationen mellan rekryterare och anställande chef kan göras effektivare, bland annat 
genom att godkännandet av kravprofilen blir snabbare och att sammanställningen av själva 
profilen kan förenklas. 
 
Sökprocessen (Annonsering/Headhunting) 
Sökprocessen innefattar alla aktiviteter som bidrar till att hitta potentiella kandidater till 
tjänsten som ska tillsättas. Exempel på detta är annonsering (Björkman, 1988 m.fl.) och 
headhunting (Lundén, 2001 m.fl.). Headhunting innebär att företaget eller en rekryterings-
firma söker efter lämpliga kandidater till tjänster bland personer som redan har arbete 
(Lundén, 2001). 
 
I den teori kring aktiviteten annonsering som presenteras av Lundén (2001) och Björkman 
(1988) beskrivs att det är viktigt att annonsen är utformad på ett genomtänkt sätt. Utifrån detta 
kan härledas att en möjlig uppgift för ett e-Rekryteringssystem är att fungera som stöd vid 
utformningen av annonsen. Stödet kan vara i form av en mall som styr de som skapar 
annonser till att alltid lägga in rätt information på rätt plats.   
 
Företag kan med hjälp av e-Rekryteringssystem och Internet nå ut till fler sökande (Buckley, 
Minette, Joy & Michaels, 2004). Förutom den ökade tillgänglighet som Internetannonsering 
kan bidra till kan också en ökad mängd företagsinformation förmedlas i samband med att de 
sökande tar del av annonsen (Lee, 2005; Keebler & Rhodes, 2002). 
 
Ansökningar som skickas in i samband med sökandet av en specifik tjänst och även så kallade 
spontanansökningar sparas ofta i e-Rekryteringssystemets databas (Cullen, 2001). Att ha 
tillgång till dessa lagrade ansökningar i sökprocessen kan bidra till att rekryteraren lättare 
hittar den rätta för en viss tjänst (Cullen, 2001). Ett kriterium för hur e-Rekryteringssystemet 
kan göra sökprocessen effektivare är därför att förenkla sökning och matchning av de lagrade 
ansökningarna (Cullen, 2001; Keebler & Rhodes, 2002; Smith & Rupp, 2004).      
 
Insamling av anställningsansökningar 
Ansökningarna, som på olika sätt inkommit till företaget samlas in och organiseras. Under 
denna aktivitet kan, enligt Cullen (2001), ett e-Rekryteringssystem förenkla både insamling 
och lagring av ansökningarna.  
 
Vidare kan man utifrån Björkmans teori (1988) härleda att ett e-Rekryteringssystem kan 
hjälpa till att effektivisera urvalsprocessen redan vid insamlingsförfarandet. Björkman (1988) 
nämner att man kan använda sig av en inledande betygsättning av de sökande i syfte att gallra. 
Denna gallring skulle automatiskt kunna utföras av ett e-Rekryteringssystem direkt vid 
insamlingen av ansökningarna, till exempel, genom att rangordna sökande efter valda kriterier 
och sedan endast ta med dem som rankats högst.  
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Granskning av ansökningarna/resuméerna 
Under detta skede görs en så objektiv granskning som möjligt av ansökningarna och 
kandidater väljs ut till anställningsintervju (Björkman, 1988 m.fl.). De sökande meddelas om 
de gått vidare eller inte. Utifrån det som Lundén (2001) skriver om kommunikationen med de 
sökande kan man härleda att e-Rekryteringssystem skulle kunna förenkla och därigenom 
effektivisera denna del av rekryteringsprocessen. När det gäller granskningen av kandidaterna 
menar Buckley et al. (2004) att ett e-Rekryteringssystem bidrar till att detta görs mer 
standardiserat och objektivt. Även Cullen (2001) och Keebler & Rhodes (2004) beskriver hur 
systemet kan göra granskningen effektivare. Cullen (2001) nämner bland annat hur ett e-
Rekryteringssystem kan medverka till ett snabbare beslutsfattande vid val av kandidater, detta 
tack vare bra organisering och ökad tillgänglighet av information. Detta leder till förbättrad 
hantering av ansökningar. 
 
Intervjuförfarande 
Ett antal av de mest intressanta sökande kallas till intervju (Björkman, 1988 m.fl.). Målet med 
intervjuerna är bland annat att få en uppfattning om den sökandes sociala kompetens, 
anpassningsförmåga, självkännedom och engagemang (Lundén, 2001). Vid rekrytering till 
vissa typer av tjänster kan det vara nödvändigt att de sökande även genomför någon slags test 
eller praktisk utvärdering (Björkman, 1988). 
 
Lundén (2001) framhäver att det är viktigt för rekryteraren att ha ett uppdaterat och 
fullständigt informationsunderlag under intervjuförfarandet. Ett e-Rekryteringssystem som 
används som informationsunderlag kan stödja rekryteraren med information i realtid, något 
som med den traditionella pappershanteringen inte var möjligt. Exempel på information som 
kan vara intressant för en rekryterare att ha tillhanda är personuppgifter, en beskrivning av 
tjänsten samt dokumentation angående rekryteringsprocessens framskridande (Lundén, 2001). 
  
Utvärdering av kandidater inför anställning 
Efter intervjuförfarandet blir de sökande utvärderade igen inför det slutgiltiga valet. I vissa 
fall kontrolleras även tillförlitligheten på de sökandes skriftliga referenser upp och eventuella 
uttalanden av referenter om den sökande tas hänsyn till (Björkman, 1988). Keebler & Rhodes 
(2002) beskriver i sin artikel en effektivare granskning och utvärdering av kandidaterna med 
hjälp av e-Rekryteringssystem. De nämner hur systemet kan stödja granskning genom hela 
rekryteringsprocessen, både före och efter intervjuförfarandet.     
 
Erbjudande av tjänst samt utformande av anställningskontrakt 
När en kandidat slutligen valts ut erbjuds tjänsten till honom eller henne (Lundén, 2001). Ett 
anställningskontrakt samt eventuellt annan dokumentation ska sedan utformas och fyllas i 
(Lundén, 2001). Ett e-Rekryteringssystem skulle kunna effektivisera denna del av 
rekyteringsprocessen genom att förenkla sammanställningen av anställningskontrakt och 
annan dokumentation. 
 
Uppföljning av rekryteringen 
Vissa företag gör uppföljningar av genomförda rekryteringar. Det kan handla om att utvärdera 
hur lyckad själva rekryteringsprocessen var, men även hur lyckad rekryteringen var när det 
gäller hur väl den nyanställda passar i företaget och sin nya roll. (Lundén, 2001) 
 
För en lyckad uppföljning av rekryteringsförfarandet beskriver Lundén (2001) hur det kan 
vara nödvändigt att dokumentera rekryteringsprocessen. Ur detta påstående kan härledas att 
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ett e-Rekryteringssystem kan effektivisera uppföljningen genom en förenklad dokumentering 
av rekryteringsförfarandet.  
 
Hela processen 
I litteraturen fanns ett antal kriterier för hur e-Rekryteringssystem generellt kan effektivisera 
rekryteringsprocessen. Dessa kriterier kunde inte direkt underordnas någon specifik aktivitet 
utan berör hela processen. Björkman (1988) poängterar att en ökad systematik inom 
rekryteringsprocessens alla delar leder till snabbare och enklare rekryteringar med högre 
kvalitet. Utifrån detta inser man att ett e-Rekryteringssystem som ökar systematiken i 
rekryteringsprocessen, även ökar effektiviteten. 
 
Buckley et al. (2004) beskriver ett antal olika kriterier för hur ett e-Rekryteringssystem kan 
påverka hela rekryteringsprocessen. Författarna nämner bland annat tidsbesparing, förenklad 
schemaläggning samt ökad kvalitet på rekryteringarna. Slutligen nämns också hur användande 
av ett system leder till en minskad kostnad för varje gjord rekrytering, något som även nämns 
av Keebler & Rhodes (2002) och Lee (2005). Smith & Rupp (2004) skriver i deras artikel att 
kostnadsbesparingar kan uppnås genom att ett e-Rekryteringssystem används för att utföra 
annonsering och brevutskick till sökande vilket leder till minskade kostnader. 

2.3 Competing Values Model 

Competing Values Model, CVM, är skapat av Quinn & Rohrbaugh (1983). Modellen, eller 
ramverket, skapades i syfte att kartlägga vad olika teoretiker tyckte om organisatorisk 
effektivitet och resultatet av dessa studier plottades sedan in i ett flerdimensionellt diagram. 
Den horisontella axeln åskådliggör organisatoriskt fokus och skiljer på internt och externt 
fokus. Den vertikala axeln återspeglar den organisatoriska strukturen och skiljer på 
organisationens vilja att ha en kontrollerad eller en flexibel struktur. Vidare beskriver Quinn 
& Rohrbaugh den tredje dimensionen som mål och medel (means-ends) vilket syftar till de 
processer som leder fram till en viss uteffekt. 
 
Quinn & Rohrbaugh har även, inom ramverket, identifierat och namngett fyra delmodeller 
som beskriver de plottade punkter som hamnar inom en viss kvadrant i diagrammet. De fyra 
delmodellerna, som beskriver olika aspekter eller kategorier av organisatorisk effektivitet, är: 
Human Relations-modellen (HR) som beskriver interna och flexibla aspekter, Rational Goal-
modellen (RG) som beskriver externa och kontrollerade aspekter, Open System-modellen 
(OS) som beskriver externa och flexibla aspekter och Internal Process-modellen (IP) som 
beskriver interna och kontrollerade aspekter.    
 
Som tidigare nämnts görs artefaktutvärderingar inom forskning om informationssystem ofta 
för att mäta en artefakts effektivitet och ändamålsenlighet i det den är ämnad att utföra. CVM 
har ett flertal gånger och inom olika samhällsvetenskapliga forskningsområden används för att 
mäta just detta och har därigenom blivit väletablerat och vältestat (Hedman, 2003). Vidare 
håller sig CVM på den organisatoriska nivån av analys och passar därför bra för att 
exempelvis utvärdera påverkan som ett ERP-system har på organisatorisk effektivitet 
(Hedman, 2003). På detta sätt har Sääksjärvi & Talvinen (1996) använt CVM för att studera 
hur olika grupper av anställda uppfattar den påverkan som ett marknadsföringssystem har på 
den organisatoriska effektiviteten.  
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I Figur 1 nedan presenteras modellen av Quinn & Rohrbaugh (1983) i sin helhet, detta för att 
åskådliggöra ovanstående beskrivning av CVM. 
 

 
 

Figur 1: Competing Values Model (Quinn & Rohrbaugh, 1983) 
 

2.4 Vår utvärderingsmodell 

Vår utvärderingsmodell är baserad på CVM av Quinn & Rohrbaugh (1983). Vi har också 
inspirerats av hur Sääksjärvi & Talvinen (1996) använde CVM för att mäta den påverkan som 
marknadsföringssystem har på organisatorisk effektivitet.  
 
Rekryteringsprocessen är, precis som marknadsföringsprocessen, en organisatorisk process. 
Detta innebär att CVM även bör passa att mäta hur e-Rekryteringsystem påverkar 
effektiviteten inom rekryteringsprocessen och därigenom även dess påverkan på den 
organisatoriska effektiviteten. 
 
Vår utvärderingsmodell är, liksom originalmodellen av Quinn & Rohrbaugh (1983), uppdelad 
i de fyra delmodeller som kategoriserar organisatorisk effektivitet. Delmodellerna, som 
innehåller olika mål och medel, har modifierats något för att bättre passa våra ändamål. I 
dessa delmodeller har vi sedan placerat ut de kriterier som ska ligga till grund för 
utvärderingen av artefakten.  
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Kriterierna är formade utifrån tidigare beskrivning (se sidan 8) av hur e-Rekryteringssystem 
kan effektivisera de olika aktiviteterna inom ett företags rekryteringsprocess. Kriterierna 
bygger, som tidigare nämnts, på teori tagen ur litteratur som behandlar rekrytering samt e-
Rekryteringssystem. På grund av detta bör kriterierna vara lämpliga för att utvärdera 
artefakter i form av e-Rekryteringssystem.  

2.4.1 Vår tolkning av delmodellerna inom CVM 

I vår utvärderingsmodell är kriterierna utplacerade i de fyra kvadranter som representerar de 
fyra delmodellerna. Vissa av kriterierna passar in i flera delmodeller, men vi har valt att 
placera in respektive kriterium i den delmodell där det passar bäst. Nedan presenteras en mer 
ingående beskrivning av delmodellerna och hur de bör tolkas enligt vår modell.  
 
Modellen för Human Relations (Human Relations Model) 
I CVM av Quinn & Rohrbaugh (1983) beskrivs målet inom denna delmodell som utveckling 
av de mänskliga relationerna. I senare användning av CVM (Hedman, 2003) beskrivs målet 
istället som ökat värde eller värdeskapande inom Human Resources. I vår tolkning av denna 
delmodell beskriver vi målen (ends) som ökad samarbetsnivå, stärkt sammanhållning och 
höjd arbetsmoral och därigenom en förbättring av arbetsprestationen mellan de inblandade 
parterna i en rekrytering. Detta leder i sin tur till värdeskapande inom rekryteringprocessen 
och således också inom företaget. Kriterier som beskriver hur företag försöker uppnå en 
förbättrad arbetsprestation med hjälp av de tre målen har därför placerats in i denna kvadrant 
av modellen.   
 
Modellen för öppna system (Open Systems Model) 
Denna delmodell ska i vår utvärderingsmodell tolkas som e-Rekryteringssystemets och 
rekryteringsprocessens påverkan på den kontext eller domän som den interagerar med. Vi har 
tolkat denna domän dels som företaget i stort men även världen utanför, i vilken de flesta 
sökande befinner sig. Enligt CVM (Quinn & Rohrbaugh, 1983) är målet med denna delmodell 
resursanskaffning, tillväxt samt extern support och de medel som används för att uppnå detta 
är flexibilitet och beredskap. De kriterier som placerats in i denna kvadrant är kriterier som 
beskriver aktiviteter som kan leda till ökad tillväxt, bland annat i form av en ökad mängd 
sökande.  
 
Modellen för interna processer (Internal Process Model) 
I CVM av Quinn & Rohrbaugh (1983) behandlar modellen för interna processer just 
effektiviteten i ett företags interna processer. Vi har valt att, i vår utvärderingsmodell, tolka 
interna processer som rekryteringsprocessens interna aktiviteter. Målet i denna delmodell är 
att uppnå stabilitet och kontroll på dessa interna aktiviteter genom förbättrad kommunikation 
och informationshantering. De kriterier som har placerats här är de som beskriver hur e-
Rekryteringssystem effektiviserar de interna aktiviteterna.     
 
Modellen för rationella målsättningar (Rational Goal Model) 
Denna delmodell ska i vår utvärderingsmodell tolkas som e-Rekryteringssystemets påverkan 
på rekryteringsprocessens produktivitet och ändamålsenlighet. Målet i denna delmodell är att 
uppnå högre produktivitet och ändamålsenlighet genom förbättrad och effektivare planering, 
målsättning och utvärdering. Kriterier som har placerats i denna kvadrant är de kriterier som 
beskriver hur e-Rekryteringssystem kan bidra till ett bättre slutresultat, till exempel, att 
rekryteringarna håller högre kvalitet eller genomförs snabbare och billigare. 
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2.4.2 Vår tolkning av dimensionerna inom CVM 

Vi har i vår modell tolkat dimensionen organisatoriskt fokus som fokus inom rekryterings-
processen när det gäller balansen mellan internt eller externt. Internt innebär fokus på hur det 
fungerar mellan parterna som agerar inom rekryteringsprocessen, deras samarbetsnivå och 
arbetsprestation när det gäller relationer och rekryteringsprocessens interna aktiviteter. 
Externt innebär fokus på att uppfylla rekryteringsprocessens mål såsom anskaffning av bra 
resurser i form av anställda samt genom att öka konkurrensförmågan (Quinn & Rohrbaugh, 
1983) när det gäller kampen om de bästa sökande.    
 
Vidare har vi tolkat dimensionen organisatorisk struktur som strukturen inom rekryterings-
processen. Denna dimension hanterar balansen mellan flexibilitet och kontroll. Flexibilitet 
tolkar vi i detta fall som möjligheten till innovation, förändring och improvisation inom 
processen. Kontroll, å andra sidan, handlar om att styra och att premiera strukturerat och 
standardiserat arbete.   
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Figur 2: Vår utvärderingsmodell 
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2.4.3 Hur vår utvärderingsmodell kan användas 

Vår modell ska användas för att utvärdera artefakter i form av e-Rekryteringssystem. 
Utvärderingen ska visa i vilken utsträckning ett specifikt system effektiviserar 
rekryteringsprocessen. Kriterierna kan användas individuellt, som en checklista, för att 
granska vilka styrkor och svagheter e-Rekryteringssystemet har eller var systemet 
överhuvudtaget inte effektiviserar rekryteringsprocessen. 
 
Eftersom utvärderingsmodellen är uppdelad i de fyra delmodellerna som beskriver 
organisatorisk effektivitet kan utvärderingen även säga något om balansen mellan dessa. 
Modellen åskådliggör inom vilken delmodell som systemets styrkor och svagheter ligger men 
även inom vilken dimension, vare sig det är internt/externt eller kontrollerat/flexibelt.  
 
Även fast vi benämner vår modell som en utvärderingsmodell kan den i viss mån även 
beskrivas som en kategoriseringsmodell. E-Rekryteringssystem kan kategoriseras enligt 
vilken kvadrant eller dimension dess tyngdpunkt ligger. Detta kan sedan dels användas för att 
på ett generellt plan se vilken typ av e-Rekryteringssystem det handlar om men även jämföra 
med andra, till exempel som beslutsgrundande vid val av ett nytt e-Rekryteringssystem. 
 
Med hjälp av den från utvärderingen erhållna informationen kan forskaren sedan dra slutsatser 
om vilka förändringar som systemet bör genomgå och inom vilka områden det bör göras.          

2.4.4 Brister 

Vid användning av vår modell bör de brister som beskrivs nedan tas i beaktande. Hur dessa 
brister påverkat vår utvärdering och användning av modellen kommer vi att ta upp i en senare 
diskussion om modellen.    
 
Vi har valt kriterierna utifrån den litteratur vi funnit men det hade eventuellt varit en fördel att 
även konsultera en expert på rekryteringsfrågor om de valda kriteriernas ändamålsenlighet 
och om vårt urval av litteratur har slagsida åt någon viss struktur för rekryteringsmodeller. 
Tanken är att modellen ska vara generell och kunna appliceras på så många e-
Rekryteringssystem som möjligt. Vi kontaktade ett antal experter inom rekryteringsområdet 
men fick tyvärr inte möjlighet att intervjua någon av dem.  
 
En annan brist med vår modell kan vara antalet kriterier som inplacerats in de fyra 
delmodellerna inom vår modell. Modellen för Human Relations innehåller, till exempel, 
endast två kriterier. Möjligtvis kan detta innebära att vår modell inte är balanserad med 
hänsyn till de olika dimensionerna: flexibel, kontrollerad, internt, externt. 
 
Slutligen kan utplaceringen av kriterierna, som vi gjort baserat på vår tolkning av de fyra 
delmodellerna, anses vara diskutabel. I vissa fall passade kriterierna in i flera av 
delmodellerna och vi fick då välja den delmodell som vi ansåg passade bäst. 
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3 Undersökningsförfarande 

I detta kapitel presenterar vi vårt undersökningsförfarande strukturerat med hjälp av teori om 
hur designvetenskaplig forskning bör utföras.  
 
 
Vår studie är en designvetenskaplig artefaktutvärdering av ett företags e-Rekryteringssystem. 
Som grund i vår utvärdering har vi använt den tidigare beskrivna utvärderingsmodellen. Vi 
har valt att forma detta kapitel efter Hevner et al.s (2004) sju riktlinjer för forskning inom den 
designvetenskapliga kunskapsteorin. Varje rubrik inom detta kapitel representerar en av dessa 
riktlinjer. Riktlinjerna har sin grund i antagandet att kunskap om ett designproblem skapas 
genom byggandet, användandet och utvärderingen av artefakter (Hevner et al., 2004). 
Riktlinjernas syfte är att hjälpa forskarna förstå vad som krävs för att den designvetenskapliga 
forskningen ska vara effektiv och fullständig. Dessa riktlinjer används även för att utvärdera 
redan gjord designvetenskaplig forskning. Hevner et al. (2004) påpekar dock att forskare inte 
bör använda dem slaviskt utan måste använda sin kreativitet när de använder sig av dessa 
riktlinjer. 
 
Vi anser att alla dessa sju designvetenskapliga riktlinjer kan bidra till att öka kunskapen 
genom vår undersökning och har därför valt att inkludera allihop. Hevner et al. (2004) hävdar 
att när det gäller designvetenskaplig forskning passar deras riktlinjer bättre än en traditionell 
utvärdering innehållande bland annat reliabilitet och validitet. Genom att använda dessa 
riktlinjer som mall för vår metod och även för utformningen av detta metodkapitel anser vi 
oss ha säkerställt att vår utvärdering utförs enligt väletablerade och accepterade riktlinjer.    

3.1 Design i form av en artefakt 

Designvetenskaplig forskning måste producera en praktisk artefakt i form av en konstruktion, 
en modell, en metod eller en fysisk implementering med ett bestämt syfte. (Hevner et al. 2004) 
 
Enligt Hevner et al. (2004) måste designvetenskaplig forskning skapa något, som han kallar 
en artefakt, som konkret belyser ett organisatoriskt problem. Med vår utvärderingsmodell har 
vi skapat en modell med syfte att stödja utvärderingen av artefakter av typen e-
Rekryteringssystem. En utvärdering gjord med vår modell bör ge information som är konkret 
användbar för att upptäcka och ta itu med organisatoriska problem relaterade till ett e-
Rekryteringssystems effektivitet.  
 
Vidare nämner Hevner et al. (2004) att den skapade artefakten måste beskrivas på ett sådant 
sätt att det är klart hur och i vilken domän den ska användas. I vår litteraturgranskning har vi 
beskrivit den teori som ligger till grund för skapandet av vår modell samt hur de olika 
kriterierna och delmodellerna passar in i helheten. Vi avser med detta metodkapitel vidare 
beskriva hur vår modell kan användas och i vilka fall den är applicerbar.  
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3.2 Problemrelevans 

Syftet med designvetenskaplig forskning är att utveckla teknologibaserade lösningar för 
viktiga och relevanta problem i företagsvärlden. (Hevner et al. 2004) 
 
Hevner et al. (2004) nämner att organisatoriska informationssystem spelar en stor roll i att 
effektivisera ett företags organisatoriska processer, för att uppnå företagets mål. E-
Rekrytering är, när detta skrivs, något som många större företag lägger ner mycket pengar på 
(Lee, 2005). Företagen ser det som en konkurrensfördel att ha en effektiv och välfungerande 
rekryteringsprocess bland annat för att kunna locka till sig de sökande som är bäst lämpade 
(Lee, 2005). 
 
Hur effektivt ett e-Rekryteringssystem är på att förbättra rekryteringsprocessen är därför högst 
relevant för dessa företag och syftet med vårt föreliggande arbete. Vi har skapat en stödjande 
modell för utvärdering av e-Rekryteringssystems förmåga att effektivisera rekryterings-
processen och dessutom validerat vår modell. 
 
I Bryman (2002) beskriver Hammersley att problemrelevansen i kvalitativa studier ska 
bedömas utifrån vad studien i fråga tillför ämnet samt vilken betydelse den har för 
ämnesområdet. Vilken relevans vår studie kan ha kommer att diskuteras under rubriken 
Forskningsbidrag nedan. 

3.3 Designutvärdering 

Användbarheten, kvaliteten och effektiviteten av en artefakt måste vara noggrant 
presenterade med hjälp av välutförda utvärderingsmetoder. (Hevner et al. 2004) 

3.3.1 Forskningsstrategi 

Vi har genomfört en detaljerad och ingående studie av ett enda fall. Detta är enligt Bryman 
(2002) den grundläggande definitionen av en fallstudie. Bryman (2002) definierar ett fall som 
ett visst ställe, såsom ett område eller en organisation. I vårt fall har vi valt att utföra en studie 
på ett företag. Vidare är en fallstudie, enligt Hevner et al. (2004), en metod där forskaren 
använder sig av observation och det är en av de metoder som Hevner et al. anser lämpa sig för 
artefaktutvärderingar.  
 
Vid insamling och analys av empirisk data har vi valt att använda oss av en kvalitativ 
forskningsstrategi. Enligt Bryman (2002) läggs vikten vid en sådan strategi på ord och inte på 
kvantifiering. Vi valde denna strategi huvudsakligen för att ta reda på hur e-Rekryterings-
systemet påverkat effektiviteten i rekryteringsprocessen. Vi anser att en kvantitativ 
forskningsstrategi hade gett oss undersökningsresultat som varit svårtolkat utifrån vårt syfte 
att vilja utvärdera de utvalda kriteriernas påverkan på effektiviteten i rekryteringsprocessen.    

3.3.2 Intervjuer 

För att få en så detaljrik studie som möjligt valde vi att genomföra individuella intervjuer med 
personer som på olika sätt använder och berörs av e-Rekryteringssystem. Vi valde att utföra 
ett antal semistrukturerade intervjuer. Semistrukturerade intervjuer är en flexibel form av 
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intervju där forskaren har möjlighet att vid intressanta svar från respondenten ställa 
följdfrågor som kan öka förståelsen (Bryman, 2002). Att forskaren ställer följdfrågor kan leda 
till att ny fakta och därmed mer detaljrik empiri, framkommer vid intervjuerna (Denscombe, 
2000). 
 
Vi valde att utforma en intervjuguide som vi kunde utgå från under intervjuerna. 
Intervjuguiden innehåller generella frågor rörande de olika kriterierna i vår utvärderings-
modell. Som intervjuare kan vi sedan formulera om och anpassa frågorna som vi tycker 
passande samt lägga till nya frågor allt eftersom intervjuerna fortskrider. Möjligheten för 
forskaren att använda sig av en intervjuguide menar Denscombe (2000) är en stor fördel med 
just semistrukturerade intervjuer. Då behöver forskaren inte följa intervjufrågorna till punkt 
och pricka och kan forma intervjun efter responsen från respondenten. Denscombe (2000) 
påpekar dock att det finns en nackdel med att använda sig av en intervjuguide, nämligen att 
respondenternas svar kan vara svåra att standardisera vid den efterföljande analysen. 
 
För att underlätta analys och kodning samt för att minska risken att missa något som sagts 
valde vi att spela in och transkribera intervjuerna. Alla intervjuer transkriberades ordagrant 
och som kodningsmetod använde vi systematisk analys. Denna metod innebär att forskaren 
går igenom det transkriberade materialet och sorterar insamlad data utifrån faktorer som är 
väsentliga för problemområdet (Holme & Solvang, 1997). I vårt fall sorterade vi data efter de 
utvärderingskriterier som ligger till grund för vår modell och därefter sammanfattade vi i 
löptext det vi funnit för att det skulle vara mer läsvänligt. Sammanfattning av det 
transkriberade materialet återfinns i kapitel 4.  
 
När det gäller etiska frågor rörande våra intervjuer är det intressant att ta upp att företaget och 
respondenterna har valt att vara anonyma. Vi har därför varit försiktiga med information som 
eventuellt kan råka avslöja deras identitet. Slutligen har alla respondenter varit välvilligt 
inställda och ställt upp frivilligt.  

3.3.3 Bedömning av resultat 

När det gäller bedömning av våra undersökningsresultat har vi följt Brymans (2002) 
rekommendationer. Enligt honom bör resultatet av en kvalitativ forskning inte bedömas med 
samma faktorer som normalt används för bedömning vid kvantitativ forskning, nämligen 
validitet och reliabilitet. Bryman (2002) har sammanställt fyra faktorer som kan utgöra 
trovärdiga mätare på tillförlitligheten hos kvalitativa forskningsresultat. Vi har valt att 
bedöma resultatet av vår undersökning utifrån dessa fyra faktorer. 
 
Överförbarhet kan jämföras med extern validitet och handlar om att bedöma om resultaten 
kan användas i andra kontexter. Resultatet i vår studie kan dels ge forskaren möjlighet att få 
en uppfattning om hur effektivt ett företags e-Rekryteringssystem är, men även en möjlighet 
att få fram intressant information om hur vår modell kan appliceras och/eller ändras i framtida 
undersökningar. Det är alltså mer relevant att se hur vår modell presterade och sedan överföra 
eventuella lärdomar om detta till andra studier. 
 
Tillförlitlighet kan jämföras med intern validitet och används för att bedöma hur troliga eller 
sannolika resultaten är. Vår forskning blir, genom att använda riktlinjerna, mer effektiv och 
ändamålsenlig eftersom vi indirekt utvärderar vårt arbete när vi genomför det. Vi tror därför 
att utgångsläget för att få ett mer troligt och sannolikt resultat blir bättre. Å andra sidan är 
modellens tillförlitlighet inte garanterad eftersom det är första gången som den används. Allt 
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eftersom modellen används kommer den dock att kunna utvecklas och genom detta bli mer 
tillförlitlig.   
 
Slutligen har vi faktorerna pålitlighet och objektivitet. Pålitlighet kan jämföras med reliabilitet 
och handlar om sannolikheten om att få likartade resultat om undersökningen genomförs vid 
ett annat tillfälle. Objektivitet behandlar den kontroll forskaren bör ha över sina värderingar.  

3.4 Forskningsbidrag 

Bra designvetenskaplig forskning måste tillhandahålla ett klart definierat och verifierbart 
bidrag. Bidraget ska finnas inom områdena: designartefakter, designunderlag och/eller 
designmetoder. (Hevner et al. 2004) 
 
Vårt bidrag är trefaldigt. Först och främst kan vår modell ses som en designartefakt, eftersom 
den kan användas som stöd vid utvärderingar av e-Rekryteringssystem samt därför att den 
möjliggör för identifiering av områden där systemet inte effektiviserar. Med hjälp av vår 
artefakt är det också möjligt att identifiera problem med obalans när det gäller effektivisering 
inom de olika organisatoriska dimensionerna. Vi bidrar också med kunskap från en 
genomförd utvärdering gjord med hjälp av vår modell. 
 
Vårt andra bidrag är att vi använder CVM för att utvärdera IT-artefakter inom rekrytering, 
något som troligtvis aldrig gjorts tidigare. Detta ger CVM ytterligare validering och visar att 
det finns fler användningsområden för detta ramverk.        
 
Slutligen bidrar vi med att föra den designvetenskapliga forskningen framåt. Genom att 
bedriva designvetenskaplig forskning får andra forskare upp ögonen för detta, i vårt tycke, 
viktiga och intressanta forskningsfält. 

3.5 Forskningskaliber 

Designvetenskaplig forskning är beroende av användningen av precisa och överskådliga 
metoder både i konstruktionen och i utvärderingen av designartefakten. (Hevner et al. 2004)     
 
I vår utvärdering av ett e-Rekryteringssystem har vi, som tidigare nämnt, använt oss av en 
utvärderingsmodell som vi utarbetat själva. Vår modell är dock baserad på CVM av Quinn & 
Rohrbaugh (1983), ett ramverk som både är erkänt, vältestat och tidigare använt för att 
utvärdera informationssystem (Hedman, 2003).  
 
Utifrån en stor mängd litteratur från det traditionella rekryteringsområdet samt litteratur om e-
Rekrytering har vi sammanställt den teori som vi sedan använt oss av i vår utvärderings-
modell. Användandet av denna teori samt ramverket CVM ger vår forskning den kaliber vi 
eftersträvat.  
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3.6 Design i form av ett sökande 

Sökandet efter en användbar artefakt kräver användandet av tillgängliga medel för att nå det 
önskade målet medan man gör detta enligt de regler som finns i problemområdets omgivning.   
(Hevner et al. 2004) 
 
Sökande, speciellt inom designvetenskaplig forskning är enligt Simon (i Hevner et al., 2004) 
ofta en iterativ process. Det kan handla om artefakter som ska utvärderas mot de kriterier som 
de är skapade efter för att sedan hamna på ritbordet igen. Detta är vanligare när det gäller 
artefaktbyggande men kan också vara användbart vid artefaktutvärderingar.       
 
Sökandet som vi varit involverade i när vi har jobbat med att skapa vår utvärderingsmodell 
har huvudsakligen varit en analys av ämnesrelevant litteratur. Litteraturen och det företag vi 
studerat har varit de tillgängliga medel vi använt oss av i denna sökprocess. Målet, att 
utvärdera företagets e-Rekryteringssystem med hjälp av en relevant artefakt, vår modell, har 
enligt oss uppnåtts bland annat tack vare detta sökande.   
  
Hevner et al. (2004) beskriver hur de regler som bör följas i problemområdets omgivning 
syftar till att hitta och följa de mest lämpade målen och medlen inom domänen eller ämnes-
området. Genom litteraturstudien har vi hittat, vad vi anser är, passande mål och medel till de 
fyra delmodellerna i vår modell. 

3.7 Presentation av forskningen 

Designvetenskaplig forskning måste presenteras på ett sätt som passar både 
teknikorienterade läsare samt läsare i företagsledande position. (Hevner et al. 2004) 
 
Enligt Hevner et al. (2004) bör en presentation av designvetenskaplig forskning passa 
teknikorienterade läsare och ge dem tillräckligt med detaljer för att senare kunna konstruera 
och använda en artefakt. Samtidigt bör presentationen passa läsare i företagsledande 
positioner för att de ska kunna använda texten för att ta beslut om, till exempel, investering 
eller fördelning av resurser.  
 
Då Hevner et al. (2004) i sin beskrivning av denna riktlinje fokuserar på artefaktbyggande och 
inte på artefaktutvärdering är hans rekommendationer mindre passande för oss. Vi anser att 
utvärderingar av IT/IS som görs på organisatorisk nivå sällan behöver vara speciellt tekniska. 
Med tanke på att vår utvärdering har organisatoriskt fokus och beskriver hur e-Rekryterings-
system effektiviserar rekryteringsprocessen anser vi att den snarare passar bättre för läsare i 
företagsledande positioner än teknikorienterade läsare.      
 
Vår uppsats är skriven för att på en övergripande nivå beskriva exempelvis e-rekrytering, 
utvärderingsmetoden CVM, designvetenskaplig forskning och så vidare. Läsaren antas för 
övrigt vara del av vår målgrupp som huvudsakligen består av akademiker inom IT/IS samt 
företagsledare och processägare involverade i rekryteringsprocessen.  
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4 Empiri 

Nedan presenteras våra empiriska data. Vi anser att läsare av denna uppsats bör ha tillgång 
till dessa data för att kunna följa vårt resonemang, speciellt när det gäller det kommande 
resultatkapitlet. Först presenteras företaget samt de respondenter vi intervjuat och sedan 
presenteras intervjufrågorna med tillhörande sammanfattade svar.   

4.1 Det undersökta företaget och våra respondenter   

Då det företag vi studerat valt att förbli anonymt kan vi endast beskriva dem på en generell 
nivå. Företaget är en global koncern med 80 bolag som är aktiva i över 165 länder. Deras e-
Rekryteringssystem, som vi utvärderat i vår studie, är ett fristående system som använts i 
ungefär tre år. Systemet valdes framför en rekryteringsmodul i företagets affärssystem då det 
ansågs innehålla fler och bättre funktioner och skulle passa väl med deras nya 
rekryteringsprocess.   
 
Vi intervjuade sammanlagt åtta respondenter. Med tanke på koncernens storlek kan åtta 
respondenter anses vara i minsta laget. Då endast tre av dem arbetar lokalt i svenska bolag 
medan de andra fem samarbetar med i princip alla bolag världen över, anser vi oss 
huvudsakligen ha intervjuat respondenter som på ett bra sätt kan representera hela koncernen. 
De åtta respondenterna representerar tillsammans sex olika befattningsgrupper:   
 

• Rekryterare – arbetar dagligen i systemet och tillsammans sköter de alla rekryteringar 
som företaget utför. Rekryterarna skapar bland annat kravprofiler, formar annonser 
och intervjuar. Antal intervjuade: 2 

• Assisterande rekryterare – assisterar rekryterarna, huvudsakligen med de mer 
administrativa uppgifterna. Antal intervjuade: 1 

• Processägare – ansvarig för rekryteringsprocessen. Antal intervjuade: 1 
• Personaladministratörer - jobbar ute i de olika bolagen inom koncernen och sköter 

administrativt själva anställningen. Antal intervjuade: 3 
• Anställande linjechefer – benämns ibland uppdragsgivare och är den part som söker 

medarbetare. Samarbetar med rekryterarna bland annat när det gäller skapandet av 
kravprofiler. Antal intervjuade: 2 

• Chef, eHR Recruitment – ansvarig för rekryterarna och de assisterande rekryterarna. 
Antal intervjuade: 1 

Notera att det är möjligt att inneha mer än en befattning. 
 
Genom intervjuer med personer på dessa olika, och enligt oss relevanta, befattningarna har vi 
försökt få en bra bredd i empirin, en helhetssyn på hur e-Rekryteringssystemet påverkar 
rekryteringsprocessen. Följaktligen har vi samlat in kvalitativ data från både från dem som 
använder systemet i dagligt bruk samt dem som på ett organisatoriskt plan jobbar med 
rekryteringsprocessen.  
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4.2 Intervjupresentation 

4.2.1 Skapande av kravprofil samt inlämnande av denna till rekryterare 

• Anser du att e-Rekryteringssystemet förenklar sammanställningen av kravprofilen? 
Hur? 

 
På denna fråga var respondenterna eniga, systemet används inte vid sammanställning av 
kravprofiler. Istället görs sammanställningen av kravprofilen, inom varje rekrytering, under 
ett möte mellan de inblandade parterna. Godkännande av kravprofilerna görs enligt 
respondenterna också vid dessa möten. Tre av respondenterna hävdade att en funktionalitet, 
som skulle kunna hjälpa uppdragsgivaren och rekryteraren att tillsammans skapa kravprofilen, 
redan fanns i systemet. Enligt dem var funktionaliteten dock mycket bristfällig och på grund 
av detta inte i användning.  
 

• Bidrar systemet med att förbättra kommunikationen mellan uppdragsgivare och 
rekryterare? Hur?  

 
Enligt respondenterna sker ingen direkt kommunikation, jämförbar med e-post eller chatt, 
genom systemet. Däremot används systemet för att lägga in kommentarer, både information 
angående de sökande och även angående rekryteringsprocessens fortskridande. Den form av 
kommunikation som sker genom inlagda kommentarer var uppskattad av alla respondenter. 
Innan implementeringen av systemet skedde denna kommunikation via internpost.    
 

- Förbättras kommunikationen vid skapandet av kravprofilen? 
 
Här var respondenterna eniga om att e-Rekryteringssystemet inte bidrar till förbättrad 
kommunikation. Vid skapandet av kravprofilen hålls möten med rekryterare, uppdragsgivare 
och eventuellt personaladministratör där kravprofilen skapas.  

4.2.2 Sökprocessen 

• Är det lättare att utforma annonser med systemets hjälp? Hur? 
 
Alla respondenter förutom två, varav en utan någon uppfattning, tyckte att systemet gör det 
lättare att utforma annonser i den bemärkelsen att systemet bidrar med en mall att följa. 
Denna mall är endast till för att styra strukturen på utformningen och göra utformningen 
standardiserad. Den respondent som inte tyckte att systemet gjorde detta lättare tyckte dock 
att det var bra att ha all information samlad på ett ställe när annonsen skulle sammanställas. 
De flesta respondenterna påpekade att systemet inte på något sätt hjälper till att utforma själva 
innehållet i annonsen. Innehållet skapas helt och hållet av den ansvariga rekryteraren, 
möjligtvis i samråd med uppdragsgivaren.  
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• Hur används Internet och eventuellt Intranätet i sökprocessen?  
 
Enligt respondenterna läggs annonser, i de flesta fall, först ut internt på intranätet i cirka två 
veckors tid. Detta är för att ge de anställda en chans att söka tjänsten före alla andra. Efter två 
veckor läggs sedan tjänsten ut på företagets hemsida, alltså på Internet. Allt detta görs med 
hjälp av e-Rekryteringssystemet. I vissa fall används fortfarande tidningsannonser samt 
externa rekryteringsföretags hemsidor utöver företagets intranät och hemsida. Systemet 
används, förutom för annonsering, även för att samla in ansökningar. Två av respondenterna 
påpekade att sökande även har möjlighet att lägga in spontanansökningar.   
 

- Innebär detta till exempel att den sökande utsätts för mer företagsinformation? 
 
I en följdfråga tillfrågades nästan alla respondenter om de trodde att den sökande utsätts för 
mer företagsinformation genom att annonsering sker på den egna hemsidan. Två av dem 
trodde inte det gjorde någon större skillnad medan de flesta var säkra på att det medförde ett 
mervärde att den sökande utsätts för exponering för information om företaget.   

 
• Sparar ni ansökningar/CVs från tidigare rekryteringar?  

 
Alla respondenter svarade att företaget sparar ansökningar och bifogade filer, typ CVs, från 
tidigare rekryteringar. Några påpekade dock att detta sker med de sökandes tillstånd samt att 
ansökningarna, enligt lag, endast får sparas i ett år. Ansökningarna lagras i samma databas 
som spontanansökningarna vilket innebär att företaget har en stor mängd användbar 
information. En respondent framhöll att systemet varit mycket användbart när denna letat upp 
sökande som stötts på vid tidigare rekryteringar. 
 

• Hur förenklar systemet hanteringen av dessa - sökning, lagring m.m.? 
 
Alla respondenter tyckte att systemet förenklade hanteringen av ansökningar. Från att tidigare 
lagrat ansökningarna utskrivna och i pärmar var det, enligt respondenterna, en klar förbättring 
att lagra ansökningarna i en databas. Sökning bland ansökningarna är i och med systemet och 
databasen även den mycket enklare att genomföra. Tre av respondenterna nämnde att det går 
att utföra matchning av sökande mot kriterier. Matchningsfunktionen fungerar 
tillfredställande men måste enligt två av respondenterna förfinas för att bli mer avancerad och 
träffsäker.   
 

• Ökar systemet tillgängligheten av annonserna? Anser du att det detta i så fall 
resulterar i fler sökande jämfört med tidigare? 

 
Alla respondenter är överens om att systemet, genom annonsering på Internet, ökar 
tillgängligheten av annonserna. De flesta påpekade också att tillgängligheten internt ökat 
genom annonsering på intranätet jämfört med tidigare då företaget använde sig av en 
anslagstavla vid matsalen. Fem av respondenterna trodde vidare att den ökade tillgängligheten 
av annonserna hade lett till fler sökande medan de övriga inte hade någon uppfattning om 
detta.  
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4.2.3 Insamling av anställningsansökningar 

• Förenklar systemet insamlingen av ansökningarna? Hur? 
 
Enligt respondenterna förenklar systemet insamlingen genom att elektroniskt och automatiskt 
samla in och lagra alla ansökningar på ett och samma ställe. Respondenterna beskriver att 
insamlingen tidigare sköttes via post och att de inkomna ansökningarna lagrades i pärmar. De 
anser att systemet medför en klar förbättring som minimerar det administrativa arbetet, i alla 
fall när det gäller insamlingen.  
 

• Påverkar systemet urvalsprocessen vid insamlingsförfarandet? 
- Till exempel gallrar bort ansökningar efter vissa kriterier 

 
Sex av de tillfrågade respondenterna beskriver att systemet kan användas till gallring av 
sökande inom urvalsprocessen. Tre av respondenterna beskriver hur detta görs genom att 
rekryteraren skräddarsyr och lägger in tjänstspecifika frågor som den sökande måste svara på 
när den söker. Med hjälp av de sökandes svar på dessa frågor kan de sedan rangordnas vilket 
fungerar som stöd för rekryteraren i gallringsprocessen.  

4.2.4 Granskning av ansökningarna/resuméerna 

• Hur påverkar systemet ert tillvägagångssätt när ni granskar ansökningarna? 
 
Två av de fyra respondenter som svarade på frågan ansåg inte att systemet påverkar 
tillvägagångssättet vid granskning av ansökningar på ett positivt sätt. En av dem tyckte till 
och med att det blivit svårare att läsa ansökningarna eftersom de blivit mer opersonliga. De 
andra två respondenterna, som svarade på frågan, beskrev hur det finns möjlighet att läsa alla 
ansökningar direkt i systemet vilket gör det lättare för rekryteraren att granska ansökningar. 
En av respondenterna påpekade att han/hon använde systemet på detta sätt och att alla skulle 
kunna göra så men att de flesta fortfarande skrev ut ansökningarna innan de granskade dem, 
ett tillvägagångssätt som flera av de andra respondenterna bekräftade.  
 

• Hur påverkas/stöds ert beslutsfattande vid val av kandidater? 
 
De två respondenter som svarat på frågan hade delade meningar. Den ena påstod att 
beslutsfattandet varken påverkas eller stöds av systemet medan den andra påstod att systemet 
kan göra det. 
 

• Har ni ett standardiserat arbetssätt? 
 
Alla respondenter var eniga om att de har ett standardiserat arbetssätt inom rekrytering. Två 
av respondenterna påpekade att detta inte endast var på grund av systemet utan mycket tack 
vare rekryteringsprocessen. Respondenterna talade om hur processen och systemet bidrar till 
en tydligare ansvarsfördelning.  
 

• Påverkar systemet så att granskningen blir mer objektiv? 
 
Sex av respondenterna var eniga om att granskningen blivit mer objektiv tack vare systemet. 
Två av respondenterna var dock tveksamma och menade att det är upp till rekryteraren att 
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vara objektiv. Respondenterna talade om att standardiseringen av rekryteringsprocedurerna, 
tack vare processen och systemet, var orsaken till den ökade objektiviteten.  
 

• Sköter systemet kommunikationen med de sökande angående deras status?  
 
Enligt respondenterna hjälper systemet rekryterarna genom att hantera massutskick av e-post 
till de sökande. Systemet skickar automatiskt ut bland annat bekräftelsebrev på sökning men 
kan också, genom initiativ av rekryterarna, användas för att skicka annan information. I 
systemet finns standardiserade brev som rekryterarna modifierar med aktuell information och 
sedan kan skicka till vissa grupper av de sökande, till exempel, de som inte gick vidare från en 
viss fas.  

4.2.5 Intervjuförfarande 

• Förenklar systemet på något sätt för rekryterarna när de ska intervjua de sökande? 
 
Respondenterna är eniga om att systemet inte hjälper till med själva intervjun. Systemet kan 
dock agera som stöd genom att bistå rekryteraren med realtidsinformation. Endast en 
respondent sa sig använda systemet på detta sätt under intervjuförfarandet. Två av 
respondenterna påpekade att förgranskningsfrågorna, som använts i anställningsannonsen, 
ibland används för att forma intervjufrågorna.   

4.2.6 Utvärdering av kandidater inför anställning 

• Förenklar systemet granskningen och utvärderingen av kandidater (efter att de 
intervjuats)? 

 
De flesta av respondenterna anser att systemet förenklar granskning och utvärdering genom 
att tillhandahålla den information och de kommentarer som tidigare registrerats i systemet. I 
och med att informationen finns samlad, gör detta att förfarandet går snabbare. Två av 
respondenterna påpekade även att systemet används för att dokumentera resultatet efter 
granskningen och utvärderingen är genomförd.   

4.2.7 Erbjudande av tjänst samt utformande av anställningskontrakt 

• Förenklar systemet sammanställningen av kontrakt och annan information/ 
dokumentation? 

 
Alla respondenter säger att systemet inte förenklar sammanställningen av kontrakt utan att 
detta görs lokalt på bolagen. En respondent hade förhoppningar om att systemet skulle bidra 
med den funktionaliteten, men så var inte fallet.  

4.2.8 Uppföljning 

• Dokumenterar ni rekryteringsförfarandet? I så fall, hur hjälper systemet er med 
detta? 

 
Alla tillfrågade respondenter beskriver hur systemet används för att dokumentera själva 
rekryteringsprocessen. Viktiga händelser, kommentarer, beslut etc läggs in i systemet under 
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förfarandets gång. Två av respondenterna påpekade att kommentarerna måste följa PuL 
(Personuppgiftslagen) och att de bara sparas i ett år. Många framhävde att det som läggs in i 
systemet inte används för att följa upp hur rekryteringen gått utan endast som en slags logg. 
En respondent uttryckte en önskan att systemet skulle kunna sammanställa statistik vilket då 
inte skulle behöva göras i Excel.  

4.2.9 Hela processen 

• Bidrar systemet till att rekryteringsprocessen genomförs mer systematiskt/planerat? 
 
Alla respondenter anser att rekryteringsprocessen idag genomförs på ett väldigt systematiskt 
sätt. Tre av respondenterna är dock osäkra på om detta överhuvudtaget är på grund av 
systemet, utan bara på grund av processen. Övriga tror att systemet bidrar till nivån på 
systematiken. En av respondenterna menar att sökprocessen samt matchningen av kandidater 
(i databasen) är speciellt påverkade på ett positivt sätt.   
 

• Hjälper systemet er med att schemalägga rekryteringsprocessen? 
 
De respondenter som jobbar aktivt med systemet anser inte att systemet hjälper till med 
schemaläggningen. Samtidigt säger de två respondenter, båda inom högre ledning, som inte 
använder systemet aktivt att systemet bidrar till att schemaläggning förenklas. 
 

• Har systemet lett till någon kostnadsbesparing? I vilka delar av förfarandet ser du 
de största besparingarna?  

 
Alla respondenter är överens om att systemet har lett till en kostnadsbesparing. Fyra av 
respondenterna anser att besparingen huvudsakligen är tack vare minskade annonskostnader. 
Tre av dem menar att minskningen i användandet av fysiska brev, både när det gäller utskick 
och mottagande/administration, även det bidrar till kostnadsbesparingen. För övrigt nämner 
respondenterna även minskade headhuntingkostnader, färre HR-anställda samt en generellt 
snabbare process som bidragande orsaker till kostnadsbesparingen. 
 

• Anser du att kvaliteten på rekryteringarna ökat sedan införandet av systemet? 
 
Respondenterna var övervägande positiva till systemets effekt på kvaliteten på 
rekryteringarna. Några av dem var dock osäkra och menade att det är rekryterarnas 
prestationer som avgör kvaliteten, inte ett stödjande system. 
 

• Hur har systemet lett till tidsbesparing? I vilka delar av förfarandet ser du de största 
besparingarna? 

 
Alla respondenter är överens om att användandet av systemet har lett till en tidsbesparing. De 
talar om insparad tid tack vare effektivare administrativt arbete, snabbare skapande av 
annonser (bl.a. tack vare enkel kopiering av gamla annonser), enklare kommunikation med 
sökande samt bättre hantering av ansökningar. En respondent ansåg dock att de ledtider som 
även fanns innan systemet infördes till stor del fortfarande följs.  
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4.2.10 Övriga frågor 

• Vad tycker du är negativt/positivt med systemet? 
 
Följande aspekter eller funktioner fann respondenterna var positiva med systemet:  

- Allt som sker i systemet loggas (1) 
- Systemet är självinstruerande (2) 
- Lätt att hitta och lägga in information, informationen är samlad (3) 
- Ger en bra överblick (2) 
- Mer objektiv granskning (1) 
- Man kan lägga in kommentarer på ansökningarna (5) 

 
Följande aspekter eller funktioner fann respondenterna var negativa med systemet:  

- Status på sökande måste ändras gruppvis (1) 
- Omständligt att lägga upp annonser (1) 
- Matchningsfunktionen är inte bra, den är som en fritextsökning (1) 
- Kandidater tycker det är omständligt att söka (1) 
- Rekryterarna använder inte systemet fullt ut (2) 
- Trögt (2) 
- Ansökningarna blir opersonliga, på grund av standardisering (1) 

 
Siffrorna inom parantes anger antalet respondenter som angav denna aspekt/funktion. 
 

• Vilka funktioner tycker du att systemet saknar? Vilka förändringar vill du se i 
framtiden? 

 
- Funktionalitet för konvertering av kravprofil till annons (1) 
- Bättre användning av systemets funktionalitet (1) 
- Sammanställning av anställningskontrakt (2) 
- Möjlighet att inkludera personnummer i ansökningarna (1) 
- Förbättrad matchningsfunktion (2) 
- Individuell statusändring (1)  
- Utskrift av bifogade filer vid utskriften av ansökningarna (1) 
- Starkare sökmotor (2) 
- Utökat frågebatteri (1) 
- Koppling av rekryteringstester till systemet (1) 
- Bättre prestanda (2) 
- Bättre rapportering och statistik (2) 
- Funktionalitet för spontanansökningar och hantering av dessa (1) 
- Önskemål för en viss sorts kandidater (1) 
- Förbättrad möjlighet att bifoga CV (1) 
- Bättre/lättare användargränssnitt för chefer (2) 

 
Siffrorna inom parantes anger antalet respondenter som angav denna aspekt/funktion. 
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5 Resultat 

Här presenteras de resultat som framkommit i vår studie. Kapitlet innehåller även en 
kondenserad form av de empiriska data som presenterades i föregående kapitel. Vi har här 
valt att systematisera datan efter utvärderingskriterierna och presentera i tabeller.  
 
 
Varje tabell nedan representerar en av de fyra delmodeller som ingår i vår modell. Varje 
kriterium har fått ett kortnamn som vi sedan kommer att använda vid vår diskussion av 
resultatet. Är ett kriterium uppfyllt innebär detta att användningen av systemet effektiviserat 
rekryteringsprocessen i detta avseende. Är däremot kriteriet ej uppfyllt beskriver i så fall 
texten i kolumnen Analys varför detta är fallet. Nej kan således ha olika innebörd. Vidare 
innehåller kolumnen Analys vår analys av den insamlade empirin relaterad till ett visst 
kriterium.  
 
 
 
Modellen för Human Relations 
 

Kriterium Analys Kriterium
Uppfyllt? 

HR1 

Företagets e-Rekryteringssystem har möjlighet att förenkla indirekt 
kommunikation gällande kravprofilen genom kommentarer inlagda i 
systemet. Direkt kommunikation sker inte och kan inte ske med 
hjälp av systemet, istället hålls möten. 

Nej 

HR2 Eftersom godkännandet av kravprofilen sker under de möten som 
hålls angående kravprofilerna påverkar systemet inte denna process. Nej 

 
 
Modellen för öppna system 
 

Kriterium Analys Kriterium
Uppfyllt? 

OS1 Systemet bidrar till en ökad tillgänglighet till annonsen, både internt 
och externt. Detta har i sin tur lett till fler sökande. Ja 

OS2 
Vid ansökning över Internet (externa sökande) förmedlas en ökad 
mängd företagsinformation eftersom sökning sker på företagets 
hemsida.   

Ja 

OS3 
Systemet förenklar sökning och matchning bland lagrade 
ansökningar. Matchningsfunktionen är dock inte tillräckligt 
avancerad. 

Ja 
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Modellen för interna processer  
 

Kriterium Analys Kriterium
Uppfyllt? 

IP1 Funktionalitet för sammanställning av kravprofil finns men systemet 
används inte till detta.  Nej 

IP2 Systemet gör det lättare att utforma annonser, huvudsakligen genom 
att bidra med struktur i form av en mall som följs. Ja 

IP3 
Systemet är en informationskälla genom hela rekryteringsprocessen. 
Kommentarer och information läggs in i systemet och blir därför 
mer lättillgängligt för rekryterare och chefer. 

Ja 

IP4 På grund av systemet anses granskningen blivit mer standardiserad 
och därigenom även mer objektiv. Ja 

IP5 
Gallring vid insamlingsförfarandet kan göras genom att rekryteraren 
kan lägga in tjänstspecifika gallringsfrågor. Dessa rangordnas och 
används för att effektivisera urvalsprocessen. 

Ja 

IP6 Systemet förenklar både insamlingen och lagringen av ansökningar 
genom att detta sker helt elektroniskt.  Ja 

IP7 Tunt underlag gör det svårt att säga om systemet accelererar 
beslutsfattandet.  - 

IP8 
Systemet bidrar med ökad systematik i rekryteringsprocessen. Det är 
dock osäkert om det enbart är systemets förtjänst eller också på 
grund av effektiviseringar i själva processen.    

Ja 

IP9 Systemet förenklar ej sammanställning av anställningskontrakt eller 
annan dokumentation som ska sammanställas vid anställning. Nej 

IP10 Systemet används inte till schemaläggning av rekryteringsprocessen. Nej 

IP11 

Dokumentationen av rekryteringsförfarandet förenklas genom att 
systemet används för att lägga in kommentarer och information 
under processen. Förutom att denna information är tillgänglig under 
processen sparas den även efter det att processen är avslutad.  

Ja 

   
 
Modellen för rationella målsättningar 
 

Kriterium Analys Kriterium
Uppfyllt? 

RG1 
Tidsbesparing sker bland annat genom att systemet effektiviserar 
administrativt arbete samt förenklar utformning av annonser och 
kommunikation med de sökande. 

Ja 

RG2 
Användning av systemet har lett till kostnadsbesparingar, 
huvudsakligen när det gäller annonskostnader, antalet anställda och 
minskad materialanvändning (brev, porto). 

Ja 

RG3 Kvaliteten på rekryteringarna har generellt sätt förbättrats med hjälp 
av systemet.  Ja 

RG4 Systemet förenklar kommunikationen med de sökande angående 
status genom att skicka e-post, ofta till många sökande samtidigt. Ja 

RG5 
Genom att förse rekryterarna med samlad och relevant information 
förenklar systemet deras granskning och utvärdering av 
kandidaterna. 

Ja 
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6 Reflektioner 

I detta kapitel kommer vi inledningsvis att diskutera de olika delmodellerna inom vår modell 
och vad vi funnit i relation till dem. Detta innebär en något mer detaljerad diskussion där vi i 
vissa fall diskuterar individuella kriterier. Sedan kommer vi att diskutera balansen mellan de 
dimensioner som CVM, och därmed också vår modell, innehåller. Vi kommer också att 
bedöma vårt resultat efter de kriterier av Bryman (2002) som vi tog upp i metodkapitlet och 
slutligen kommer vi att diskutera användbarheten av vår modell. 
 

6.1 Resultatreflektion – Det undersökta företagets e-Rekryteringssystem 

6.1.1 De fyra delmodellerna 

Modellen för Human Relations 
Enligt resultatet har vi inom denna delmodell inte några kriterier uppfyllda. I detta fall beror 
det på att kommunikation och godkännande av kravprofil sker muntligt på möten och inte 
med hjälp av systemet. Företagets system effektiviserar alltså inte rekryteringsprocessen när 
det gäller samarbetet kring kravprofilen. Detta samarbete angående kravprofilen är dock något 
som både Keebler & Rhodes (2002) och Buckley et al. (2004) funnit som en användbar 
egenskap i olika e-Rekryteringssystem. Även om det inom denna delmodell finns få kriterier, 
vilket kan ses som en brist i vår modell, är det studerade företagets system, enligt vår modell, 
otillräckligt när det gäller förbättring av samarbetsnivån.  
 
Empirin som samlades in till kriterium IP3, i modellen för interna processer, innehöll bevis 
för att kommentarerna som läggs in i e-Rekryteringssystemet även används för att förbättra 
kommunikationen och därmed samarbetet mellan rekryterare och anställande chefer.  Vi anser 
oss därför ha funnit belägg för att e-Rekryteringssystemet faktiskt effektiviserar även inom 
modellen för Human Relations och därmed förbättrar arbetsprestationen. Framtida versioner 
av vår modell bör möjligtvis innehålla ett kriterium som utvärderar denna aspekt.  
 
Modellen för öppna system 
E-Rekryteringssystemet effektiviserar och förbättrar inom denna delmodell genom ökad 
tillgänglighet av annonser, spridande av företagsinformation samt att det möjliggör sökning 
bland redan lagrade ansökningar. Genom att alla tre kriterier är uppfyllda kan vi konstatera att 
företagets e-Rekryteringssystem ökar tillväxten och resursanskaffning i form av fler sökande.  
När det gäller kriterium OS3, som behandlar sökning och matchning av redan lagrade 
ansökningar, samlade vi in empiri som antydde att matchningsfunktionen i systemet inte 
fungerade på ett optimalt sätt. Vi anser ändå att kriteriet uppfyllts då funktionen finns och 
används och därmed bidrar till ökad effektivitet inom rekryteringsprocessen.  
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Modellen för interna processer 
I e-Rekryteringssystemet fann vi ett övervägande stöd för de interna processerna och således 
en effektivisering av aktiviteterna inom rekryteringsprocessen. Att systemets stöd vägde tungt 
inom denna delmodell tror vi beror på att systemet huvudsakligen är avsett som ett 
administrativt hjälpmedel, där större fokus läggs på effektiviseringen av rekryterarnas arbets-
uppgifter.  
 
Genom intervjuerna fick vi reda på att systemet faktiskt innehåller funktioner som möjliggör 
skapandet av kravprofiler (IP1). Detta innebär att det inte är systemet i sig som är bristfälligt 
utan användningen av det.  
 
När det gäller de andra två ouppfyllda kriterierna saknar e-Rekryteringssystemet förmåga att 
effektivisera rekryteringsprocessen i dessa avseenden. Sammanställning av kontrakt och 
annan relaterad dokumentation (IP9) görs enligt empirin inte i företagets e-Rekryterings-
system utan skapas lokalt av personaladministratörer i de olika bolagen. Efter att ha ställt 
frågor angående detta kriterium fann vi emellertid att denna funktion var önskad av flera av 
respondenterna, vilket stärker vår mening om att systemet är bristfälligt i detta avseende. 
 
Buckley et al. (2004) anser att förenklad schemaläggning av rekryteringsförfarandet är ett sätt 
att effektivisera rekryteringsprocessen, något som behandlas i kriterium IP10. De beskriver 
bland annat en funktion där de sökande själva bokar in sig på förutbestämda tidpunkter för 
intervjuer vilket sparar tid åt rekryterare och chefer. Eftersom vi inte fann bevis för att e-
Rekryteringssystemet hos vårt företag innehöll funktioner som liknar denna kan deras system 
anses bristfälligt på denna punkt.  
 
Modellen för rationella målsättningar 
Alla fem kriterier inom denna delmodell uppfylldes och vi fann således starkt stöd för att e-
Rekryteringssystemet ökar effektiviteten och produktiviteten inom rekryteringsprocessen 
genom förbättrad planering, målsättning och utvärdering. Respondenterna såg fördelar främst 
när det gällde tid- och kostnadsbesparing, troligtvis på grund av hur generella de är jämfört 
med övriga kriterier. Detta gör det lättare att avgöra e-Rekryteringssystemets påverkan.  
 
Den enda osäkerheten vi stötte på inom denna delmodellen var att respondenterna hade 
problem med att definiera vad kvaliteten på en rekrytering egentligen innebar (RG3).  

6.1.2 Övergripande reflektion 

På en övergripande nivå har vi funnit stöd, som vi anser vara starkt, för kriterierna inom IP- , 
OS- och RG-modellerna. Därmed väger balansen över mot värdet kontrollerad på 
dimensionen som mäter struktur inom rekryteringsprocessen. Detta innebär att e-
Rekryteringssystemet effektiviserar rekryteringsprocessen genom att huvudsakligen stödja 
och upprätthålla kontroll och stabilitet. Vi anser att e-Rekryteringssystemet framför allt gör 
detta genom att standardisera och systematisera aktiviteterna inom rekryteringsförfarandet.  
 
Enligt oss är det troligt att det undersökta företagets system är starkare i den undre delen av 
modellen, där fokus ligger på kontroll, eftersom det är ett system som är designat för att stödja 
interna processer och aktiviteter. När vi analyserade empirin fick vi uppfattningen att 
företaget eftersträvat standardisering och systematisering av rekryteringsprocessen. Dessutom 
har det sökt uppnå detta delvis genom att implementera ett e-Rekryteringssystem som 
huvudsakligen stödjer administrativa uppgifter och kontroll. Om så är fallet har e-
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Rekryteringssystemet enligt vår utvärdering effektiviserat på det sätt som företaget avsett. Vi 
anser att resultatets överensstämmelse med företagets målsättning kan ses som en validering 
av vår modell och menar att det även ökar modellens tillförlitlighet. 
 
Vi fann svagt stöd inom HR-modellen, vilket tyder på att systemet inte har något direkt fokus 
på samarbete. Kriterierna inom OS-modellen var dock alla uppfyllda, vilket pekar på att 
systemet i viss mån stödjer flexibilitet genom ökad resursanskaffning och tillväxt. När vi 
granskar resultatet finner vi således att den externa sidan av dimensionen som behandlar fokus 
inom rekryteringsprocessen, närmare bestämt OS- och RG-modellerna, är starkare hos 
systemet jämfört med den interna. Enligt vår modell och vår tolkning av denna dimension 
stödjer systemet i större utsträckning de kriterier som behandlar det externa. Som tidigare 
nämnt handlar det externa om tillväxt samt måluppfyllelse inom rekryteringsprocessen.   
 
Enligt Hedman (2003) är det fördelaktigt att optimera den organisatoriska effektiviseringen 
genom att uppnå en balans inom de två dimensionerna i CVM. Sääksjärvi & Talvinen (1996), 
som använde CVM för att utvärdera marknadsföringssystem, påstår att detta även är fallet för 
att optimera den effektivisering som dessa typer av system bidrar med. Överfört till vår 
undersökning skulle vi kunna säga att en balans inom dimensionerna optimerar hur e-
Rekryteringssystemet effektiviserar rekryteringsprocessen. 
 
Då det studerade företagets e-Rekryteringssystem möjliggör kontroll snarare än flexibilitet 
och har externt fokus snarare än internt undrar vi om systemet kanske borde effektivisera mer 
inom intern flexibilitet (HR-modellen), och därmed förstärka inom den övre delen av 
modellen. Detta hade kompletterat balansen och optimerat systemets effekt på processen. 
Samtidigt kan det finnas andra system eller aktiviteter som påverkar rekryteringsprocessen. 
Det är möjligt att dessa påverkar och kompletterar balansen just inom de delar där e-
Rekryteringssystemet inte gör det. En annan orsak till att systemet inte effektiviserar inom 
hela modellen kan vara att de som använder systemet inte använder det på rätt sätt eller 
utesluter vissa funktioner. Detta antyddes av den processansvarige i intervjun med honom. 

6.1.3 Resultatbedömning 

När det gäller objektivitet har vi under skapandet av modellen försökt bibehålla vår 
objektivitet genom att endast hämta utvärderingskriterier från relevant litteratur och inte 
använda de vi sedan tidigare kände till om rekrytering. När vi analyserade våra resultat har vi 
också eftersträvat att vara objektiva när vi bedömt huruvida ett kriterium uppfyllts eller inte. 
För att, relativt sett, vara helt objektiva borde varje kriterium ha granskats endast utifrån 
relevant empiri. Då empirin i vissa fall varit bristfällig och vi i vissa fall blivit påverkade av 
saker vi iakttagit hos det studerade företaget och som inte tagits med i empirin, skulle vår 
objektivitet kunna ifrågasättas. Vi anser dock inte att varken detta eller tidigare erfarenheter 
och kunskap påverkat vår studie på ett belastande sätt.       
 
Sannolikheten att få likartade resultat då vår metod, vår modell och vår intervjuguide används 
på nytt anser vi vara hög. Skulle någon av dessa tre modifieras eller bytas ut skulle troligtvis 
pålitligheten inte vara lika bra. 
 
Det är svårt för oss att bedöma sannolikheten hos våra resultat. Vi har i vår studie följt de 
designvetenskapliga riktlinjerna och också på ett grundligt sätt följt vår modell vid skapandet 
intervjuguiden. Detta tror vi bidragit till tillförlitligheten. Som tidigare nämnt tror vi att 
resultatet har ökat tillförlitligheten hos vår modell. Ju mer vår modell används desto mer 
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tillförlitlig kommer den troligtvis att bli. En tillförlitlig modell leder i sin tur till ett tillförlitligt 
resultat. 
 
Vi anser inte resultatet i sig vara överförbart men tror att det är möjligt att i framtida studier 
använda sig av de lärdomar som vuxit fram allteftersom modellen använts. Överförbarheten 
är således begränsad till de lärdomar angående modellanvändningen som presenteras nedan.  

6.2 Modellreflektion 

Kriterierna i modellen var inte verifierade innan vi använde den, vilket vi ansåg vara en brist. 
Efter att ha använt modellen i vår studie anser vi att kriterierna är relevanta. Vi fick in 
relevant empiri relaterad till alla kriterier och detta gjorde att modellen kunde användas för att 
utvärdera hur e-Rekryteringssystemet effektiviserade rekryteringsprocessen. Modellen 
passade således bra för att genomföra utvärderingen hos det studerade företaget. Sannolikt 
finns det företag vars rekryteringsprocess inte ser ut som den vi funnit i litteraturen, vilket var 
en av bristerna vi påpekade tidigare. Således behöver modellen utvecklas för att passa fler 
typer av kontexter där e-Rekryteringssystem används. Vi fann dock att vår modell passade det 
företag vi studerat och deras e-Rekryteringssystem och rekryteringsprocess väl och vi anser 
att vi funnit en modell som är adekvat och användbar för att utvärdera hur e-
Rekryteringssystem effektiviserar rekryteringsprocesser. 
  
Att vi har få kriterier i HR-modellen kan ha påverkat hur balansen i dimensionerna blir vid en 
utvärdering. Samtidigt har vi tagit med alla kriterier som vi funnit i litteraturen och vi har 
placerat ut dem i modellen enligt hur CVM fungerar. Vi anser alltså att anledningen till att så 
få kriterier placerats i HR-modellen inte beror på vårt val utan att det helt enkelt inte finns fler 
kriterier i litteraturen att placera där. Det verkar därför vara så att e-Rekryteringssystem, enligt 
litteraturen, inte direkt effektiviserar inom HR-modellen och normalt sett är av mer 
administrativ karaktär och att fokus därför läggs på kontroll och extern flexibilitet.  
 
Intressant är också att även om ett e-Rekryteringssystem effektiviserar rekryteringsprocessen 
menar Cullen (2001) att om inte andra, närliggande system och processer även dessa 
förbättras (till exempel när det gäller beslutsfattande) är det svårt att dra nytta av alla fördelar 
med systemet. Vi tror därför det kan vara intressant att lägga till kriterier som undersöker hur 
e-Rekryteringssystemet interagerar med andra system och hur effektiviteten påverkas och 
möjliggörs av detta. Det kan, till exempel, handla som hur väl ett e-Rekryteringssystem 
interagerar med ett Competence Management-system, en typ av system som ofta används för 
att identifiera arbetsbehov (Lindgren, 2002). 
 
Vi fann vår modell användbar vid skapandet av intervjuguiden och speciellt vid utformandet 
av frågorna. Det var relativt självklart att frågorna skulle formas direkt utifrån kriterierna för 
att få så relevant empiri som möjligt. Vi har genom vår undersökning fått in den empiri som 
vi hoppades få in för att kunna utvärdera systemet. Modellen kan följaktligen användas för att 
skapa relevanta faktorer för empirisk insamling, som till exempel intervjufrågor, och sedan 
agera stöd under analysen av den empiri som samlas in. Skulle en forskare sedan vilja gå mer 
på djupet och ta reda på vad som orsakar att ett visst kriterium inte är uppfyllt är det upp till 
denne att skräddarsy intervjuguiden så att just detta går att undersöka.  



Utvärdering av e-Rekryteringssystem  Dahlström & Lindahl 
 

 

 32

7 Slutsats 

Här presenterar vi de slutsatser som vi kommit fram till i vår studie av det undersökta 
företagets e-Rekryteringssystem. Vi avslutar med att presentera förslag på framtida forskning.  
 
 
Företagets e-Rekryteringssystem effektiviserar, enligt vår utvärdering och modell, 
rekryteringsprocessen … 
 
… fullständigt inom följande delmodeller:  
 

• Modellen för öppna system – Systemet ökar tillväxten och resursanskaffning i form av 
fler sökande huvudsakligen genom ökad tillgänglighet av annonser och ökad 
exponering utåt. 

 
• Modellen för rationella målsättningar – Systemet förbättrar rekryteringsprocessens 

externa effektivitet och produktivitet genom framför allt tid- och kostnadsbesparingar 
och ökad kvalitet på rekryteringarna. 

 
… till stor grad inom följande delmodell: 
 

• Modellen för interna processer – Systemet effektiviserar de interna 
rekryteringsaktiviteterna främst genom ökad systematik och dokumentation. 

 
… i obetydlig grad inom följande delmodell: 
 

• Modellen för Human Relations – Systemet förbättrar i stort sett inte samarbetsnivån 
eller sammanhållningen förutom när det gäller indirekt kommunikation mellan 
rekryterare och chefer. 

 
Med utgångspunkt i ovanstående resultat kan vi dra slutsatsen att e-Rekryteringssystemet 
huvudsakligen fungerar som ett administrativt verktyg med fokus på kontroll och extern 
flexibilitet. Vi kategoriserar alltså e-Rekryteringssystemet som ett administrativt system, 
vilket enligt vår uppfattning passar det studerade företagets krav på systemet. Likväl är 
systemet svagt inom intern flexibilitet och om inte andra system eller processer stödjer den 
interna flexibiliteten inom rekryteringsprocessen, kan detta orsaka problem. Om så är fallet 
bör företaget göra något åt denna problematik genom att försöka optimera balansen inom 
dimensionerna och därigenom förbättra e-Rekryteringssystemets effektivisering av 
rekryteringsprocessen. Detta tror vi kan göras genom att, med hjälp av det befintliga systemet 
eller ytterligare system, förbättra sammanhållningen och samarbetsnivån mellan parterna 
inom rekryteringsprocessen. 
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7.1 Framtida forskning 

Framtida forskning och utvärdering av e-Rekryteringssystem skulle kunna innefatta vår 
modell. Då den bara använts en gång skulle vi vilja påstå att den är i ett utvecklingsstadium. 
Modellen bör därför uppdateras och anpassas till aktuell forskningskontext av den forskare 
som vill använda den. Förhoppningsvis leder en ökad användning till att fler kriterier läggs till 
samt till ytterligare kunskap om användningen. Vi hade gärna sett fler undersökningar om e-
rekrytering då det finns väldigt lite forskning inom området samtidigt som företag lägger 
mycket pengar på e-Rekryteringssystem (Lee, 2005).  
 
Då vår modell kan anses vara mest lämplig för rekryteringsprocesser som företag har in-house 
hade vi också velat se forskning som görs på företag som använder outsourcing i sin 
rekryteringsprocess. Outsourcingen sker då till rekryteringsfirmor som troligtvis har 
rekryteringsprocesser och e-Rekryteringssystem som ser något annorlunda ut. Detta tror vi 
därför kan vara intressant att undersöka. 
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