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Sammanfattning           
 

Introduktion: “Rätt person på rätt plats” låter enkelt och självklart eller hur? Men riktigt så 

enkelt är det inte, att rekrytera rätt person ses idag som en utmaning. Besöksnäringen är en av 

de största branscherna i Sverige och växer snabbare än BNP. Besöksnäringen kommer att 

behöva rekrytera mellan 40 000 - 50 000 personer per år fram till 2023 på grund av hög 

personalomsättning och tillväxt. 

 

Syfte: Syftet med denna uppsats är att undersöka vilka kostnadsfaktorer och kostnader som 

uppstår vid rekryteringsprocessen av en fastanställd inom hotell, ur ett effektiviserings- och 

planeringsperspektiv. 

 

Metod/ material: En kvantitativ metod i form av enkät har valts för studien. Enkäten rör 

rekryteringsprocessen och har skickats ut till ca 100 ägare och platschefer inom en svensk 

hotellkedja.  

 

Resultat: Undersökningen visar att 48 % rekryterar i snitt per år 1-3 personer medan 32 % 

rekryterar 4-6 personer och 20 % rekryterar fler än 6 personer per år.  När det kommer till 

kostnaderna gällande rekrytering är det en av tio som inte vet hur mycket som läggs ner på 

rekryteringsprocessen.  

 

Slutsats: Att fastställa den totala tiden och kostnader för en rekryteringsprocess är svårt då de 

varierar beroende på vilken position som ska tillsättas. I studien har det framkommit att en 

rekrytering och dess olika steg kostar mer än vad arbetsgivaren tror.  

 

Nyckelord: Rekryteringsprocess, hotell och rekryteringens kostnadsfaktorer 
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Introduktion 
“Rätt person på rätt plats” låter enkelt och självklart eller hur? Men riktigt så enkelt är det 

inte, att rekrytera rätt person ses idag som en utmaning. Besöksnäringen är en av de största 

branscherna i Sverige och växer snabbare än BNP (Besöksnäringens forsknings- och 

utvecklingsfond, 2014). Besöksnäringen kommer att behöva rekrytera mellan 40 000 - 50 000 

personer per år fram till 2023 på grund av hög personalomsättning och tillväxt. På grund av 

den höga personalomsättningen är det viktigt att ha koll på rekryteringens tid och kostnader, 

något som branschorganisationerna HRF och Visita saknar (Wendle, personlig 

kommunikation, 11 april 2016; Arnek, personlig kommunikation, 13 april 2016).  

 

I detta examensarbete kommer den mest traditionella rekryteringsprocessen identifieras. 

Syftet med studien är att ta reda på hur mycket en rekryteringsprocess kostar samt dess 

kostnadsfaktorer för ett hotell när en fastanställd ska rekryteras.  

 

 

Ämnesrelevans för Måltidskunskap och Värdskap 
Enligt Gustafsson (2004) är måltidskunskap och värdskap en kunskap som väver samman 

estetik, praktik och vetenskap. Denna uppsats kan kopplas till måltidskunskap och värdskap 

genom FAMM (Five Aspect Meal Model). Modellen används ursprungligen för analys av 

restaurangupplevelser men kan användas för andra analyser inom ämnet så som en 

hotellvistelse. Modellen handlar om rummet, stämningen, mötet, produkten och styrsystemet 

(Edwards & Gustafsson, 2008). Rummet står för där mötet sker, produkten är hotellrummet, 

stämningen ges av den atmosfär som finns i hotellet och styrsystemet är det som gästen inte 

ser, alltså det administrativa som styr organisationen. Styrsystemet består av en ledning som i 

sin tur ansvarar för om en rekrytering av ny anställd ska påbörjas eller inte.  

 

Denna uppsats kan kopplas till styrsystemet då personal enligt Flach (2006) beskrivs som en 

nyckelresurs i besöksnäringen. Att rekrytera personal är en av de viktigaste uppgifterna i en 

organisation säger Forslund (2011). Restaurang- och hotellbranschen är beroende av sina 

anställda för att kunna bedriva en effektiv och utvecklingsbar verksamhet (Flach, 2006). 

Enligt Flach (2006) är engagerad och kunnig personal den främsta tillgången samt är en 

förutsättning för att nå framgång och konkurrensförmåga (Ibid.). Detta håller Forslund (2011) 

med om, han menar att utan sina anställda är det svårt för företag att uppfylla sina 
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verksamhetsmål. Då restaurang- och hotellbranschen växer blir det allt mer viktigt att förstå 

en rekryteringsprocess. Genom att göra chefer medvetna om rekryteringsprocessens tid och 

kostnader kan det hjälpa verksamheten att göra rätt val när det kommer till rekrytering (Flach, 

2006). Det behövs anställda som förstår att verksamheten lever på gästernas 

helhetsupplevelse, utan engagerad och kunnig personal kan detta bli svårt (Edwards & 

Gustafsson, 2008).  

 
 

Teoretisk bakgrund 
I den teoretiska bakgrunden kommer den mest traditionella rekryteringsprocessens olika steg 

att förklaras utifrån arbetsgivarnas synvinkel. För att sedan gå in på rekrytering av en 

fastanställd inom hotell. 

 

Rekrytering 
Enligt Galfvendsjö (2006) handlar rekrytering om att hitta rätt person till den tjänst som söks, 

vilket är en process som innebär utmaningar. Det finns viss svårighet gällande definitionen av 

rekrytering. Willis, Muslin och Timko (2016) definierar rekrytering som metoder och 

aktiviteter som en organisation bedriver i syfte att identifiera och attrahera en ny lämplig 

anställd. Enligt Bolander (2002) används begreppet rekrytering för att beteckna hela 

rekryteringsprocessen med arbetsanalys, kravprofil, hitta kandidater, urval och intervjuer. 

Denna rekryteringsprocess är den mest traditionella och har därför valts som grund för denna 

studie (Ibid.). 
       

Det finns två olika typer av rekrytering, att rekrytera internt eller externt (Bolander, 2002). 

Kesner och Sebora (1994) definierar interna rekryteringar som nuvarande eller tidigare 

anställda i verksamheten. De externa definieras som individer som inte är eller har varit 

anställda i verksamheten. Det finns både för- och nackdelar för de företag som 

internrekryterar (Thoms, 2005). De fördelar som finns är att kandidaten har en kännedom om 

verksamheten och känner till arbetssätten. Företaget har också en kännedom om kandidaten 

sedan tidigare, och kan då lättare förutse hur arbetsprestationen kommer att bli (Ibid.). Dock 

kan personen leva kvar i den gamla anställningen och inte vara öppen för de förändringar som 

den nya tjänsten innebär (Chef, 2007). Thoms (2005) tar upp andra nackdelar med en intern 

rekrytering, tillexempel kan en tidigare anställd tyckas förtjäna en ny tjänst. Om en extern 

kandidat då väljs framför en intern anställd kan det skapa osämja på arbetsplatsen (Ibid.). Vid 
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en extern rekrytering kan det bli motsatta förhållanden, alltså att den nyanställda inte känner 

till företaget men är mestadels öppen för nya förändringar.  

 
Rekryteringsprocessens olika steg 
Arbetsanalys 
För att hitta rätt person till den lediga tjänsten måste en noggrann kartläggning göras av de 

arbetsuppgifter som tjänsten innebär, vilket är en arbetsanalys (Galfvensjö, 2006). En 

arbetsanalys innehåll är olika beroende på vilken slags tjänst som skall tillsättas. Ahrnborg 

Swenson (1997) har gjort en lista över lämpliga uppgifter som en arbetsanalys bör innehålla. 

Dessa är: tjänstens benämning, vilka ansvarsområden och befogenheter tjänsten ska ha, saker 

som gör tjänsten intressant och ge möjlighet för den anställde att utvecklas. En arbetsanalys 

innebär att fastställa de ramar och villkor som finns för den tjänst som ska besättas, detta är 

nödvändigt för både den sökande och för företaget (Ibid.). Syftet med en arbetsanalys är att få 

fram de individkrav som ställs för tjänsten. Det är därför viktigt med en detaljerad 

arbetsbeskrivning kring tjänstens innehåll, syfte samt de arbetsuppgifter som ingår (Ahrnborg 

Swenson, 1997). 

 

Kravprofil 
När företaget har bestämt sig för att rekrytera en anställd är kravprofilen en viktig del i 

rekryteringsprocessen (Lundén, 2000). Kravprofilen består av olika krav och förväntningar 

som ställs på personen som ska rekryteras (Gulliksen, 2013). Profilen är basen för den 

fortsatta rekryteringsprocessen och den är grunden för eventuella annonstexter, 

intervjuplanering och urval av kandidater (Ibid.). Wikström och Martin (2012) upprättar en 

kravprofil utifrån fem olika aspekter, som idag oftast behövs för en tjänst. Den första aspekten 

är färdigheter, det vill säga förmågan att göra saker. Den andra aspekten är Kunskap, som är 

ett samlingsbegrepp för fakta, sammanhang och metoder. Olika yrkesroller kräver olika typer 

av kunskap (Ibid.). Erfarenheter som också är en del av kompetensbegreppet. Kontakt och 

nätverk har i kunskapssamhället en stor betydelse och förmågan att knyta kontakter, utveckla 

personliga relationer och utnyttja informella och formella nätverk är av allt större betydelse 

idag (Wikström et al., 2012). Den sista aspekten är värderingar. Människor bär på 

grundläggande värderingar som tar uttryck individens beteende. Just värderingar har blivit allt 

viktigare och de flesta eftersträvar en gemensam och tydlig företagskultur som vilar på en 

uppsättning gemensamma värderingar (Ibid.).  
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Annonsering 
Efter att arbetsanalysen och kravprofilen har gjorts ska tjänsten läggas ut för att bli sökbar. 

Det finns ett antal olika metoder för hur tjänsten kan göras sökbar (Lindelöw Danielsson, 

2003). En metod för att annonsera ut tjänsten är på webbplatser, fördelen för arbetsgivaren när 

de väljer denna metod är att de når ut till en stor krets arbetssökande och därigenom får ett 

stort urval av sökande (Lindelöw Danielsson, 2003). Risken är att många av de sökande inte 

uppfyller de krav som ställts i kravprofilen och är då inte kvalificerade för tjänsten, det kan 

därför bli en större urvalsprocess än vad som är tänkt (Ibid.). 

 

När företaget annonserar ut en tjänst är det viktigt att veta vad som ska finnas med i 

platsannonsen, därför har Lundén (2000) gjort en checklista som hjälper företag vid 

utformningen av en annons, dessa är:  
 

• Beskrivning av jobbet (arbetsanalys) 

• Beskrivning av den som söks (kravprofil) 

• Beskrivning av företaget 

• Ansökningsförfarande 

 

Lundén (2000) beskriver andra sätt att söka anställda till tjänsten, exempelvis genom att lägga 

ut tjänsten internt, detta medför att företaget får en mindre urvalsprocess då den riktar sig till 

en specifik målgrupp. Företaget kan också lägga upp tjänster på speciella webbplatser som är 

anpassade för yrkesgruppen, exempelvis kan besöksnäringen lägga upp tjänsten på Besöksliv 

som är Sveriges ledande nyhetssajt för branschen (Lundén, 2000). Detta är något som Ladkin 

och Buhalis (2016) håller med om. Att annonsera på den egna webbplatsen eller genom 

anpassade hemsidor är både kostnadseffektivt samt att det är större chans att få kandidater 

som är kvalificerade för tjänsten (Ladkin et al., 2016). 

 

Urval 
Enligt Stoilkovska, Ilieva, & Gjakovski (2015) är urvalsprocessen en av de viktigaste delarna 

för en framgångsrik rekrytering eftersom det gäller att hitta rätt person för rätt tjänst. Detta är 

något som Ahmad och Schroeder (2002) kan styrka, för att få en lyckad urvalsprocess måste 

urvalskriterier sättas (Ibid.). Ahmad et al. (2002) har i sin studie tagit fram förmågor som 

kandidaterna bör besitta för att vara lämpliga för urvalet, dessa förmågor är att kandidaterna 
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ska vara angelägna samt att de ska ha lätt för att kunna arbeta i team, vilket är något som 

oftast krävs inom hotell- och restaurangbranschen. De ska på ett enkelt sätt ha förmågan att 

kunna lösa problem samt att de ska vara tillmötesgående med idéer för att kunna förbättra 

verksamheten (Ibid.). Artikelförfattarna poängterar att målet för rekryteringens urvalsprocess 

ska vara att identifiera de ansökande för att se om de uppnår dessa egenskaper (Ibid.). 

Stoilkovska et al. (2015) anser att det är viktigt att bestämma vilka urvalskriterier som skall 

finnas innan urvalet börjar för att underlätta för rekryteringsansvariga. Urvalskriterierna är de 

kriterier som den sökande måste uppnå för att på ett framgångsrikt sätt kunna utföra de 

arbetsuppgifter som tjänsten innebär (Ibid.). 
 

En urvalsprocess kan gå till på många olika sätt, det vanligaste sättet för att påbörja urvalet är 

att läsa igenom de ansökningar som kommer in (Lundén, 2000). Detta för att gallra bort de 

kandidater som inte har de kvalifikationer som krävs. För att underlätta urvalet kan företag ta 

hjälp av rekryteringssystem. Med hjälp av ett rekryteringssystem kan arbetsgivare samla in, 

sortera och rangordna ansökningarna (MyNetworkglobal, 2016). Nästa steg är att meddela de 

kandidater som gått vidare i rekryteringsprocessen (Ibid.). Även de sökande som inte har fått 

tjänsten måste meddelas. Genom att göra detta slipper den rekryteringsanvarige få onödiga 

telefonsamtal och mail som ska svaras på (Ibid.). 

 

Nästa steg är att fördela de resterande i en A-, B- och C-grupp för att lättare kunna fatta ett 

beslut om vilka som i första hand ska gå vidare till personliga samtal eller intervju (Irving, 

2004). Sedan bestäms det vilka sökande som skall kallas till intervju. Före intervjun är det 

viktigt att läsa igenom den sökandes CV och personliga brev för att se om det finns några 

oklarheter som måste förtydligas vid intervjutillfället. Det är också viktigt att de personer som 

ansvarar över intervjun vet vilka frågor som är relevanta att ställa (Ibid.). Vilket Forslund 

(2011) håller med om, genom att strukturera intervjun så att den blir likadan från sökande till 

sökande ökar användbarheten av intervjun. Efter varje intervju ska de olika intrycken som 

getts tolkas och rangordnad individuellt, för att sedan diskuteras och jämföras (Lundén, 

2000). Om arbetsgivaren sedan känner att intervjun har gått bra och vill fortsätta processen är 

det viktigt att kontrollera de referenser som den sökande har. Detta görs genom att prata med 

andra arbetsgivare där den sökande arbetat. Detta kan hjälpa urvalsprocessen, då det är bra att 

få höra någon annans åsikt om den sökande. Arbetsgivaren kan sedan välja att träffa den 

sökande igen för att diskutera ytterligare saker samt fatta anställningsbeslut och lämna 

anställningsbesked (Ibid.). 
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Enligt Stoilkovska et al. (2015) kan urvalet göras på en dag men kan pågå i månader beroende 

på vilken tjänst som skall tillsättas. När tjänsten väl är tillsatt är det viktigt att meddela resten 

av de anställda samt göra praktiska förberedelser för anställning, vem som kommer att 

ansvara för introduktion och upplärning av den nyanställda (Irving, 2004). Det sista steget i 

urvalsprocessen är sedan introduktionsfasen där den nyanställda ska läras upp för att sedan 

kunna arbeta självständigt, det är sedan viktigt med uppföljning i form av utvecklingssamtal. 

Introduktionsfasen varar enligt Irving (2004) i ett till två år. 

 

Bedömning av en rekryteringsprocess 
Catasús, Högberg och Johrén (2012) har skapat en modell för att få en bättre förståelse för 

vad som är utmaningen med en rekryteringsprocess (Se bild 1 nedan). Modellen identifierar 

fyra övergripande scenarier som kan inträffa vid en rekrytering (Ibid.). Den vågräta axeln 

beskriver den bedömda effektiviteten hos de personer som söker tjänsten. Den lodräta axeln 

beskriver den verkliga effektiviteten som de olika sökande skulle givet prestera om de skulle 

bli anställda (Catasús et al., 2012).  
 

 
 

Rätt rekrytering. Den som bedöms kunna göra ett bra arbete rekryteras, och de visar sig 

också göra ett bra arbete. 

Rätt bortsortering. De som inte bedöms kunna göra ett bra arbete rekryteras inte, och de 

skulle heller inte, om de hade rekryterat, gjort ett bra arbete.  

Felrekrytering. De som bedöms göra ett bra arbete rekryteras, men det visar sig att de inte 

klarar att göra ett bra arbete.  
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Fel bortsortering. De som inte bedöms kunna göra ett bra arbete rekryteras inte, men de 

skulle, om de hade rekryteras, gjort ett bra arbete.  

 

Bild 1. Effektivitet vid rekrytering (Catasús et al., 2012). 

 

Kostnader och tid för rekrytering 
Rekrytering kostar. Processen att göra befattningsbeskrivningar, annonsera, intervjua och så 

vidare tar tid och kostar därmed pengar (Forslund, 2011). Lindelöw Danielsson (2003) har 

gjort en kostnadtabell som kan knytas till en rekryterings tid och kostnader. Tabellen kan 

kopplas till Catasús et al. (2012) modell, där ett av scenarierna som uppstår är felrekrytering 

(Ibid.). Detta är något som även Lindelöw Danielsson (2003) har beräknat på. Tabellen 

nedanför visar olika kostnader för olika steg i en ny rekrytering när en felrekrytering har 

uppstått (Ibid.). 

 

Tabell 1. Sammanställning över kostnader för en felrekrytering (Lindelöw Danielsson, 2003). 

Underprestation hos den gamla medarbetaren 50 000 - 250 

000 

Tid för förhandling, diskussioner och ev stöd eller hjälp till medarbetare som 

inte fungerar 

20 000 - 40 000 

Avgångsvederlag 0 - 300 000 

Inhyrning av ersättare under en mellanperiod 0 - 90 000 

Annonsering 40 000 - 100 

000 

Tid för behandling av ansökningar 10 000 - 30 000 

Tid för intervjuer 20 000 - 40 000 

Eventuella professionella personbedömningar (en eller flera slutkandidater) 10 000 - 40 000 

Underprestation hos den nya medarbetaren under en upplärningsperiod 30 000 - 100 

000 

Summa 180 000 - 990 

000 
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Utifrån tabellen som Lindelöw Danielsson (2003) har identifierat, har istället Bruce och 

Hinkin (2008) identifierat fem kostnadskategorier som bidrar till den totala kostnaden vid en 

ny rekrytering. Dessa kostnader är avgångskostnader, uppstart av rekrytering, urval av nya 

kandidater, utbildning och produktivitetsförlust (Ibid.). Bruce och Hinkin (2008) förklarar 

dessa kostnader enligt följande: Avgångskostnader uppkommer när en anställd har anmält sin 

uppsägning. De kostnader som uppstår är administrativa kostnader, rutinmässiga kostnader 

och avgångsvederlag (Ibid.). När ledningen bestämt sig för att ersätta en avgående anställd är 

nästa steg att ta hänsyn till kostnaderna för själva rekryteringsprocessen. De direkta 

kostnaderna i samband med rekrytering är en rekryteringsansvarig, reklam och material som 

ska förmedlas ut om företaget samt om den tjänst som söks (Ibid.). Nästa kostnadskategori är 

urval av nya kandidater. Enligt artikelförfattarna är det denna del som kostar mest när en ny 

rekrytering görs. Detta håller även Denvier och Mcmahon (1992) med om i deras studie, när 

det kommer till en ny rekrytering.   

 

Denvier och Mcmahon (1992) skriver att när en ny anställd rekryteras har den oftast det som 

krävs för tjänsten. Bruce och Hinkin (2008) menar att de flesta nyanställda dock kräver någon 

form av utbildning, det kan vara allt från nya rutiner till upplärning av system. Kostnader för 

utbildning varierar beroende på företag eller tidigare kunskap hos den nyanställda (Ibid.). 

Produktivitetsförlust är den slutliga kostnadskategorin, denna kategori delas in i fyra 

underkategorier. Dessa kostnader är svåra att bedöma och övervaka (Ibid.). Den första 

underkategorin som kan identifieras är engagemang, finns ett engagemang hos den som 

anställts? Den andra kategorin är upplärning av jobbet, hur lång tid har utbildningsperioden 

pågått för den nyanställda? Den tredje underkategorin är effektivitet (Ibid.). När det finns en 

nyanställd på plats kan den personen till en början behöva hjälp från sina kollegor, händer 

detta ofta stör det effektiviteten vilket medför att kostnader uppstår. Den sista underkategorin 

är alternativkostnader som kan uppstå, ett exempel på en sådan kostnad är att företaget har 

förlorat en viktig säljare till konkurrenter vilket kan skada företagets försäljningssiffror 

(Bruce et al., 2008). 

 

För att bryta ner de olika kostnadsstegen för en rekrytering kan kostnaden istället delas upp 

(Denvier och Mcmahon, 1992). Denvier och McMahon (1992) menar att kostnaderna kan 

fördelas upp i två stora kostnadssteg. Dessa är kostnader som uppstår före rekryteringen samt 

kostnader som uppstår efter avslutad rekrytering. I studien tar de hänsyn till vilken tjänst som 

skall tillsättas då kostnaden och tiden för rekryteringen är olika.  
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Rekrytering inom hotell 
Att rekrytera och behålla chefer i besöksnäringen ses som en ständig utmaning för många 

personalavdelningar trots den höga efterfrågan på utbildade och engagerade chefer som finns 

inom branschen (Dermody & Holloways, 1998). Detta är något som Christensen Hughes och 

Rog (2008) är eniga om, de anser att det är svårt att behålla och attrahera nya anställda inom 

branschen. De menar att rekrytera och behålla chefer länge har varit en av branschens stora 

utmaningar (Ibid.). Christensen et al. (2008) påvisar att det är arbetsförhållandena som ligger 

till grund för detta. Hotellbranschen är en bransch med obekväma arbetstider, stressrelaterat 

samt relativt lågavlönat. Dermody et al. (1998) kan styrka detta då de i sin studie kom fram 

till att det finns tre stora hinder som påverkar rekryteringen och att hålla kvar chefer inom 

branschen. Dessa är att det är dåligt betalt, hårt arbete och obekväma arbetstider. Många av de 

som ansöker om en chefstjänst har inte heller den kunskapsnivån som krävs (Ibid.). 

Utmaningarna med dessa rekryteringar kommer att öka i framtiden om inte 

arbetsförhållandena effektivt utmanas och arbetsvillkoren för branschen totalt sett förbättras 

(Christensen et al., 2008). Ahmad, Solnet & Scott (2010) anser att branschen skiljer på 

ledande och icke ledande tjänster när det kommer till rekrytering. Ju högre position i en 

organisation, desto mer strategiskt är jobbet. Därför krävs det att rekryteringsprocessen ser 

annorlunda ut (Ibid.). Då rekrytering av chefer är en dyr process gäller det inte bara att hitta 

rätt person till tjänsten utan arbetsgivaren måste även sträva för att hålla kvar dem (Dermody 

et al., 1998; Christensen et al., 2008). 
 

Bonn och Forbringer (1992)  antyder att det mest kostnadseffektiva sättet för att minska 

personalomsättningen är att precisera vilka av de sökande som kommer vara bra för företaget 

på lång sikt samt vilka som kommer vara effektiva. Detta styrks av Bruce och Hinkin’s (2000) 

studie om branschens personalomsättning. För att vara säker på att få en effektiv intervju som 

kan hjälpa företaget att välja rätt anställd och minska risken för felrekrytering har Bonn et al. 

(1992) gjort en lista över de steg som en intervju ska genomgå. 

 Dessa är: 

• Genomföra och gå igenom en arbetsanalys för att fastställa vad personen förväntas 

göra i arbetet. 

• Identifiera vilka av de ovanstående aktiviteterna som är mest avgörande för framgång. 

• Identifiera färdigheter, kunskap och kompetens som krävs för arbetet. 
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• Utveckla frågor som framkallar information om den intervjuades färdigheter, 

kunskaper och kompetens. 

• Strukturera intervjun så att samma frågor ställs till varje enskild kandidat. 

 

Det är viktigt att utvärdera varje kandidat efter avslutad intervju. En noggrann och väl 

genomförd intervju kan avsevärt förbättra matchningen mellan den anställde och dennes tjänst 

samtidigt som det ger minskade personalomsättningskostnader (Bonn et al., 1992). Bruce et 

al. (2008) menar att det är bättre att lägga ner kostnaderna för en intervju redan från början 

istället för att sedan få lägga ner dubbelt så mycket kostnader i ett senare skede när företaget 

inser att en felrekrytering har uppstått. 

 

 

Syfte 
Syftet med denna uppsats är att undersöka vilka kostnadsfaktorer och kostnader som uppstår 

vid rekryteringsprocessen av en fastanställd inom hotell, ur ett effektiviserings- och 

planeringsperspektiv. 

 

Frågeställningar  
 

- Vilka är de viktigaste kostnadsfaktorerna i rekryteringsprocessen? 

- Vilka är de största kostnadsdrivarna i rekryteringsprocessen? 

 

 

Metod och material 
Metod ses som ett vetenskapligt sätt att närma sig det ämne uppsatsförfattaren skall skriva om 

samt hur de ska behandla ämnet (Ejvegård, 2009). Enligt Ejvegård (2009) är det viktigt att 

tydligt förklara och skriva ner den metod som använts för studien då varje metod kan 

modifieras på olika sätt. 

 

Litteratur- och databasinsamling 
För att öka trovärdigheten i den teoretiska bakgrunden har vetenskapliga artiklar som är 

innehållsgranskade använts (Bryman, 2011). Då de vetenskapliga artiklarna är på engelska 

och baserade på stora komplexa hotell har svenska böcker använts som komplement för att 
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beskriva rekryteringsprocessen ur ett mer svenskt perspektiv. Sökning av artiklar har gjorts i 

databaserna Summon och Lesiure Tourism men de använda artiklarna kommer endast från 

Summon, då det inte hittades några relevanta artiklar i Lesiure Tourism. Artiklarna har sedan 

sammanställts i en sökmatris, se bilaga 3. Enligt Ejvegård (2009) är det viktigt att använda 

lämpliga sökord som kan kopplas till studiens syfte. De centrala sökorden som har använts för 

uppsatsen är: Recruitment, recruitment process, manager och hotel industry. 
 

För att få fram trovärdiga artiklar samt artiklar som är relevanta har inklusionskriterier och 

exklusionskriterier använts. 
 

Inklusionskriterier för den vetenskapliga informationen: 

• Artiklarna var på Engelska  

• Enbart artiklar som var relevanta för studiens syfte  
 

Exklusionskriterierför den vetenskapliga informationen: 

• Avgiftsbelagda artiklar 

• Artiklar som inte fanns i fulltext 

 

Metodval 
För denna studie valdes det att utföra en kvantitativ undersökning. En kvantitativ metod 

bygger på analyser, siffror, insamling och presentation (Patel och Davidson, 2011). 

Undersökningen gjordes i form av en enkät som består av frågeformulär i form av skriftlig 

kommunikation och bygger på att samla in information (Ejvegård, 2009; Patel & Davidson, 

2011). En enkätundersökning valdes då det kan distribueras ut på ett enkelt sätt till 

respondenterna vid ett och samma tillfälle (Bryman, 2011). Respondenterna har 

valmöjligheten att besvara enkäten när det passar bäst för dem. Enligt Bryman (2011) är en 

fördel vid användandet av enkät att svaren inte påverkas så som det skulle kunna göras vid 

valet av en intervju. Enligt Ejvegård (2009) är enkät ett enkelt sätt att använda då alla 

respondenter får samma frågor och på så sätt är det lättare att jämföra svaren än om intervjuer 

hade gjorts. 

 

Utformning och genomförande av enkät 
Enligt Bryman (2011) ska en enkät se så kort och tunn ut som möjligt för att minska bortfallet 

av svar. Detta då en lång och tung enkät avskräcker respondenterna från att besvara enkäten. 
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Bryman (2011) menar att desto mer professionell layouten på enkäten är desto fler kommer 

att svara, vilket medför att svarsprocenten ökar. Detta är något som Ejvegård (2009) håller 

med om, en faktor för att få en hög svarsfrekvens är just enkätens utformning. Därför har 

enkäten gjorts i eyequestion, där respondenten enkelt kan klicka på en länk för att svara online 

på frågorna. Enkäten har utformats med nio frågor, se bilaga 2 för enkät. För att frågorna skall 

hjälpa uppsatsförfattarna har de vid utformningen tagit hänsyn till studiens syfte. Frågorna 

som ställts rör rekryteringsprocessen olika steg samt dess tid och kostnader. 

Till varje enkätfråga följer ett antal svarsalternativ där respondenten ska kryssa i det alternativ 

som stämmer bäst överens med dennes uppfattning. För att undvika att respondenten skall 

kryssa i fel svarsalternativ har det valts att alternativen ställs i ett vertikalt format (Bryman, 

2011). Då respondenterna har möjlighet att välja flera svarsalternativ på en del av frågorna 

har detta klargjorts i enkäten för att inte skapa förvirring. För de flesta frågorna har fasta 

svarsalternativ valts för att på ett enkelt sätt kunna bearbeta svaren (Ibid.). För att få ut 

enkätundersökningen till rätt respondenter valdes en svensk hotellkedja ut. En kontaktperson 

på huvudkontoret kontaktades för att få hjälp med att skicka ut enkätundersökningen. Då 

kontaktpersonen svarade ja, kunde länken till enkäten samt ett informationsbrev skickas ut via 

kontaktpersonen, se bilaga 1 för informationsbrev.  

För att öka svarsfrekvensen har uppsatsförfattarna valt att poängtera i informationsbrevet att 

enkäten endast tar ett par minuter att besvara. När det sedan hade gått sex dagar skickades det 

ut en påminnelse, detta i syfte att minska bortfallet (Bryman, 2011). Då eyequestion användes 

för att sammanställa frågorna kunde uppsatsförfattarna på ett enkelt sätt börja analysera de 

svar som kommit in för sedan kunna omvandla till svarsstatistik. 

 

Urval av respondenter 
Vid urvalet av respondenter har en Survey-undersökning använts vilket innebär att 

undersökningen görs på en avgränsad grupp med hjälp av ett frågeformulär (Patel & 

Davidson, 2011). Studiens syfte är att ta reda på kostnaderna för rekrytering av en fastanställd 

inom hotell. Utifrån detta har sedan olika krav ställts på respondenterna då enkäten riktar sig 

till de som rekryterar inom hotell. Enligt Ejvegård (2009) skall en enkät skickas ut till minst 

40 respondenter, detta för att det skall vara meningsfullt att kunna bearbeta svarsstatistiken 

Därför har uppsatsförfattarna genom kontakter valt att skicka ut enkäten till ca 100 ägare och 

platschefer som tillhör en och samma hotellkedja som faller inom ramen för den valda 

studien. Uppsatsförfattarna valde att använda sig av en kontaktperson som i sin tur skickade 
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vidare enkäten till respondenterna. Detta gjordes då uppsatsförfattarna ansåg att 

svarsfrekvensen skulle öka genom att använda sig av en kontaktperson.  

 

Pilotstudie 
Enligt Patel och Davidson (2011) är det bra om ett test utförs för de olika 

undersökningsmetoderna, detta kan göras genom en pilotstudie. En pilotstudie innebär att 

uppsatsförfattarna prövar den metod som används på testpersoner för att samla information 

(Ibid.). Genom att göra en pilotstudie är det lättare att upptäcka om frågorna är 

svårformulerade eller om det är svårt att förstå dem, vilket i sin tur kan påverka bortfallet av 

svar (Bryman, 2011). Med hjälp av detta fick uppsatsförfattarna en chans att ändra 

utformningen av frågorna innan enkäten skickades ut till de riktiga respondenterna. Vidare 

skriver bokförfattaren att det vid användandet av en enkätundersökning är viktigt att 

genomföra en pilotstudie då det inte finns någon ansvarig närvarande när respondenterna 

svarar på undersökningen och kan då heller inte heller ställa eventuella frågor (Ibid.). 

 

 

Metod för analys av data 
Med hjälp av Eyequestion redovisades ett klart och tydligt resultat av enkätsvaren. Resultaten 

sammanställdes i ett Excel dokument för att på ett enkelt sätt kunna analyseras och bearbetas. 

Enkätsvaren har sedan redovisats och sammanställts i resultatdelen med hjälp av siffror, 

tabeller och diagram. Det har sedan i reslutatdiskussionen jämförts med tidigare forskning 

gällande likheter och skillnader. Den insamlade datan har i sin tur hjälpt till att besvara 

studiens syfte. 

 

 

Etisk planering för studiens genomförande 
Innan en enkätundersökning skall göras är det viktigt att uppsatsförfattarna känner till de 

etiska principer som finns (Bryman, 2011). Dessa är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet innefattar att 

uppsatsförfattarna ska informera berörda respondenter om den aktuella undersökningens 

syfte, frivilligt deltagande samt vilka moment som ingår i undersökningen (Ibid.). Den andra 

principen är Samtyckeskravet och innefattar att den som deltar i enkäten har rätt att själv 
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bestämma över sin medverkan. Konfidentialitetskravet beskriver författaren som ett krav på 

att uppgifter om den som medverkar i enkäten ska behandlas med största möjliga 

konfidentialitet. Den sista principen är Nyttjandekravet vilket menas att den information som 

samlas in endast får användas för forskningsändamålet (Ibid.). 

 

Uppsatsförfattarna har valt att använda alla dessa principer vilket innebär att respondenterna 

kommer att informeras i samband med att de får enkäten.  

 
 

Resultat 
Nedanför redovisas det bearbetade resultatet från enkäten som genomfördes i studien. Det 

insamlade resultatet är uppdelat i tre underkategorier: Rekrytering, rekryteringsprocessens 

olika steg och rekryteringens tid och kostnader. Av totalt ca 100 respondenter var det 25 

stycken som valde att besvara enkäten. 84 % av respondenterna besvarade enkäten utifrån 

rekryteringsprocessen för en anställd och 16 % besvarade enkäten utifrån 

rekryteringsprocessen för en avdelningschef. Uppsatsförfattarna valde att inte ställa frågor 

som rörde kön och ålder då det inte ansågs som nödvändigt för undersökningen. Den 

information som finns är att det är ägare och platschefer som besvarat enkäten. 

 

Rekrytering 
Totalt var det 84 % av respondenterna som har rekryterat under de sex senaste månaderna och 

endast 16 % som rekryterade senast för ett till två år sedan. När det kommer till frågan om hur 

många respondenterna rekryterar i snitt per år är det 48 % som rekryterar mellan en till tre 

personer per år. 32 % rekryterar fyra till sex anställda och 20 % av respondenterna rekryterar 

fler än sex anställda per år, vilket kan utläsas i tabell 2 nedan. 
 

Tabell 2. Antal rekryteringar i snitt per år. 
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Då hotell- och restaurangbranschen är en bransch med stor personalomsättning (Christensen 

et al., 2008) fick respondenterna frågan om hur stor deras personalomsättning var. 52 % av 

respondenterna vet inte hur stor deras personalomsättning är medan 24 % svarade att de 

uppskattar sin personalomsättning till 10 %. Av de resterande 24 % ansåg den ena hälften att 

deras personalomsättning uppgår till 20 % medan de andra 12 % av respondenterna uppger att 

deras personalomsättning uppgår mellan 10-15 %. (Se tabell 3 för personalomsättning). 
 

Tabell 3. Personalomsättning. 

 
 
Rekryteringsprocessens olika steg 
Enkätfrågorna berörde den traditionella rekryteringsprocessen som innefattar arbetsanalys, 

kravprofil, annonsering, urval och intervju. De respondenter som besvarat enkäten har tidigare 

erfarenhet av att rekrytera, de arbetar som hotellägare eller platschefer inom en svensk 

hotellkedja. Respondenterna fick svara på hur viktiga de olika stegen är i en 
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rekryteringsprocess för att få ett lyckat resultat vid en rekrytering. Ett lyckat resultat innebär 

att en rätt rekrytering har gjorts (Catasús et al., 2012). Enkätfrågan hade en gradering från ett 

som är mindre viktigt till sju som är mycket viktigt. Intervjuer ses som det steg som är 

viktigast medan annonsering är det minst viktiga steget i en ny rekrytering. Respondenterna 

fick frågan om de upplever en rekryteringsprocess som svår. Resultatet av frågan är att ca 42 

% tycker det och 57 % tycker inte att en rekryteringsprocess är svår. För att få en fördjupad 

bild av vad som är svårt fick respondenterna kommentera öppet. Här delar respondenterna 

åsikter, en kommentar är att utformandet av en arbetsanalys ses som svårt. En annan 

kommentar lyder att det är svårt att få en tillräckligt bra och sanningsenlig bild av den 

sökande vid intervjutillfället. En ytterligare kommenterar är den stora volymen av 

ansökningar, vilket har gjort att de oftast inte annonserar längre utan utgår från kontakter. En 

annan svårighet handlar om annonsering och att ha vetskapen om vilka kanaler som är rätt att 

använda vid rekrytering.  

 
Rekryteringens tid och kostnader  
I studiens enkätundersökning ställdes frågan till respondenterna hur mycket tid de skulle 

uppskatta att de lägger ner på varje steg i processen. 82 % av respondenterna uppskattar att de 

lägger ner mellan 0-3 timmar på att göra en arbetsanalys, 9 % lägger ner 4-6 timmar, och ca 

4,5 % lägger ner 7-10 timmar respektive mer än 11 timmar för den lediga tjänsten. I 

Kravprofilen som är nästa steg lägger 91 % av respondenterna ner 0-3 timmar på medan 9 % 

lägger ner 4-6 timmar. Ingen av respondenterna svarade att de la ner mer än 7 timmar på en 

ny kravprofil. När arbetsanalysen och kravprofilen är klara är det dags att göra tjänsten 

sökbar. Innan tjänsten kan göras sökbar måste en annonsutformning göras vilket 95 % av 

respondenterna lägger ner mellan 0-3 timmar på samtidigt som 5 % lägger ner 4-6 timmar. 
 

När tjänstens söktid har gått ut är det dags att påbörja urvalsprocessen. Denna process är 

enligt respondenterna det mest tidskrävande steget i processen, se tabell 4 nedan. Ca 73 % har 

svarat att de lägger ner mellan 5-10 timmar, medan ca 14 % lägger i snitt ner 11-15 timmar. 

16-20 timmar är det 9 % av respondenterna som lägger ner och ca 5 % lägger ner mer än 21 

timmar på urvalsprocessen.  

 

Tabell 4. Antal timmar som läggs ner på urvalsprocessen. 



 20 

 
 

Efter urvalsprocessen påbörjas intervjuerna, 77 % av respondenterna lägger ner 3-8 timmar på 

sina intervjuer medan ca 14 % lägger ner 9-13 timmar. Ca 5 % lägger ner 14-19 timmar eller 

mer än 20 timmar (Se tabell 5). När intervjuerna är avklarade återstår det sista steget som är 

referenshantering vilket 100 % respondenterna lägger ner 3-8 timmar på. 

 

Tabell 5. Antal timmar som läggs ner på intervjuer 

 

 

När det kommer till rekryteringsprocessens kostnader är det 1 på 10 som inte vet hur mycket 

kostnader som läggs ner vid en rekrytering. Ca 48 % uppskattar att de lägger ner mellan 0 -

5000 kr och 24 % svarade att de lägger ner mellan 5000 - 10 000 kr. 14 % av respondenterna 

uppskattar att de lägger ner 10 000 - 20 000 kr och 5 % 20 000 - 30 000 kr. Se tabell 6 för 
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rekryteringskostnader. Gällande kostnadsfrågan har kostnader för att publicera annonsen 

exkluderas, då en annonsering kan uppgå till höga summor. 

 

Tabell 6. Rekryteringsprocessens kostnad. 

 

 

 

Diskussion av resultat  
Nedan diskuteras de kostnadsfaktorer och kostnader som uppstår vid en rekryteringsprocess.  

 

Rekrytering inom hotell 
Christensen et al. (2008) påvisar att hotellbranschen är en bransch med hög 

personalomsättning vilket även respondenterna i denna studie styrker då en fjärdedel av 

respondenterna uppskattade att de hade en personalomsättning på ca 10 %. Dock var det ca 50 

% av respondenterna som inte vet hur stor deras personalomsättning är, vilket kan ses som 

oroväckande. Med tanke på att branschen generellt är kända för sin höga personalomsättning 

är det viktigt att arbetsgivaren har vetskap gällande sin personalomsättning (Christensen et al., 

2008). Om denna då är låg är det ett bra sätt att locka nya anställda på samt att känna sig stolt 

över att de anställda trivs på sin arbetsplats (Ibid.). Detta kan behövas då både Dermody 

(1998) och Christensen et al. (2008) anser att det är svårt att attrahera nya anställda till 

branschen. De anser att det finns utmaningar kring att rekrytera och behålla anställda, vilket är 

något som kom fram i denna enkätundersökning. Av studiens respondenter var det 84 % som 

rekryterat nya anställda under det senaste halvåret, vilket kan ses som en hög procentandel. 
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Denna höga procent kan bero på de utmaningar som Dermody (1998) och Christensen (2008) 

nämner, vilka är obekväma arbetstider, stressrelaterat samt relativt lågavlönat. Detta medför i 

sin tur att det är svårt att få de anställda att stanna. Vilket kan ses i resultatet då 20 % av 

respondenterna rekryterar fler än sex stycken nya medarbetare varje år. 

 
Kostnadsfaktorer och kostnader 
Rekryteringsprocessen steg att göra befattningsbeskrivningar, annonsera och intervjua tar tid 

samt att det kostar (Forslund, 2011). Respondenterna fick frågan om rekryteringsprocessens 

totala kostnader och vad de uppgick till vid en ny rekrytering. Den totala kostnaden för en 

rekrytering innefattar tjänsten på deltid, heltid eller avdelningschef. 10 % av respondenterna 

kunde inte uppge, hur mycket en rekrytering kostar för företaget. För att identifiera 

kostnadsfaktorer och kostnader har en tabell utformas. Tabellen är uppdelad i tid och 

kostnader utifrån siffror från teoretiska bakgrunden och enkätundersökningen. 
 

Tabell 7. Rekryteringsprocessens olika steg i tid. 

Tidskalkyl för rekryteringsprocessens olika steg inom hotell 

Rekryteringsprocessens steg 

Antal 

nedlagda 

timmar 

Svarsprocent % 

Arbetsanalys 0 - 3h 81 % 

Kravprofil 0 - 3h 90 % 

Utforma annons 0 - 3h 95 % 

Urval 5 - 10h 72 % 

Intervju 3 - 8h 77 % 

Totalt 35 timmar   

 

En sammanställning över respondenternas svar har gjorts i en tidskalkyl (Se tabell 7). Vid 

uträknandet av hur många timmar som läggs ner på en rekrytering har typvärdet använts. 

Typvärdet gällande frågan om hur mycket pengar respondenterna lägger ner på 

rekryteringsprocessen är 0- 5000 kr. Medianlönen för en platschef är ca 30 000 kr i månaden 

exklusive sociala avgifter (Unionen, 2016). Bara genom de avsatta 35 timmarna uppgår lönen 

till 6 563 kr vilket är högre än vad 48 % av respondenterna har svarat att deras rekrytering 



 23 

uppgår till. Sedan ska de övriga kostnadsfaktorerna räknas, dessa innefattar bl.a. kostnader 

som uppstår om hotellen använder sig av rekryteringssystem som sållar bort de kandidater 

som inte passar kravprofilen. 

 

Samtidigt som 48 % har svarat att de lägger ner 0 - 5000 kr har ca 14 % angett att de lägger 

ner mellan 10 000 - 20 000 kr på en rekryteringsprocess. Frågan är då hur det kan skilja så 

mycket? Som Ahmad et al. (2010) skriver så skiljer sig rekryteringsprocessen beroende på 

vilken befattning den nyanställda har. När det kommer till nyanställning av avdelningschefer 

innebär det att rekryteringsprocessen ser annorlunda ut då tjänsten kräver en större process 

vilket leder till att kostnaderna uppgår till högre summor. Det kan därför ha en förklaring på 

varför svaren skiljer sig så pass mycket åt.Lindelöw Danielssons (2003) teori och 

respondenternas enkätsvar har jämförts i tid och kostnader, tabellen som Lindelöw Danielsson 

(2003) har tagit fram visar på att det finns stora skillnader. I Lindelöw Danielssons (2003) 

tabell inkluderas de alternativkostnader som uppstår vilket uppsatsförfattarna har valt att 

bortse från i undersökningen då de skiljer sig avsevärt från vilken tjänst som tillsätts. Trots att 

de alternativa kostnaderna har tagits bort kvarstår kostnader för utformning av annons, tid för 

behandling av ansökningar och tid för intervjuer detta är kostnader som uppgår mellan 70 000 

kr - 170 000 kr enligt Lindelöw Danielsson’s (2003) tabell. Dessa kostnader kan benämnas 

som de direkta kostnaderna vid en rekrytering (Bruce et al., 2008; Denvier et al., 1992). Så 

frågan är då om respondenterna har kontroll på sina rekryteringskostnader eller om de bara 

tror att de har det? 

 
Kostnadsberäkning 
Att rekrytera personal är en av de viktigaste uppgifterna i en organisation enligt Forslund 

(2011). Utifrån studiens undersökning är det ändå 1 av 10 som inte vet hur mycket kostnader 

som läggs ner på en rekrytering. Utifrån enkätundersökningen har uppsatsförfattarna utformat 

en tabell över tid och kostnader för att belysa att en rekrytering kostar mer än vad branschen 

tror. 
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Tabell 8. Jämförelse mellan rekryteringsprocessens olika steg. 

Rekryteringsprocessens 

olika steg 

Minsta 

svarsalternativ 

Svarsprocent 

minsta 

svarsalternativ 

Högsta 

svarsalternativ 

Svarsprocent 

högsta 

svarsalternativ 

Arbetsanalys 0-3h 82% Mer än 11 h 4,50% 

Kravprofil 0-3h 91% 4-6h 9% 

Utforma annons 0-3h 95% 4-6h 5% 

Urval 5-10h 73% Mer än 21h 5% 

Intervju 3-8h 77% Mer än 20 h 5% 

referenshantering 3-8h 50% 3-8h 50% 

          

Medianvärdet i %   78%   18,25% 

          

Antal timmar   35 72   

Kostnad timmar (Baserat 

på en Hotellchefs lön) 
  6 562,50 kr 13 500,00 kr   

 

Tabellen visar en jämförelse gällande rekryteringsprocessens olika steg. I den vänstra 

kolumnen visas de svarsalternativ som är lägst, alltså lägger respondenterna ner minst 35 

timmar på en rekryteringsprocess och i den högra kolumnen ser vi de svarsalternativ som är 

högst, alltså 72 timmar. För respondenterna kan det skilja 35 timmar gällande hur mycket tid 

de lägger ner på en rekryteringsprocess, vilket betyder att en viss procent av respondenterna 

genomgår en rekrytering dubbelt så snabbt. För att jämföra hur många som lägger ner ca 72 

timmar samt 35 timmar har uppsatsförfattarna valt att ställa ihop procentandelen för 

respektive kategori för att sedan dela detta, för få fram medianvärdet.  

 

Medianvärdet för 37 timmar är ca 78 %, alltså lägger 78 % av respondenterna ner ca 35 

timmar medan ca 18 % lägger ner 72 timmar. Som tidigare nämndes i resultatet uppgår bara 

lönekostnaderna för en rekrytering på 35 timmar till 6 563 kr, och vid en rekrytering på 72 

timmar uppgår kostnaderna till 13 500 kr. Sociala avgifter är inte inräknade vilket innebär att 

kostnaderna egentligen blir mycket högre än det som angetts. Här uppstår ytterligare ett 

problem då det är enligt resultatet ca 48 % som lägger ner en kostnad mellan 0 - 5000 kr, ca 

24 % som lägger ner mellan 5 000 - 10 000 kr och 14 % som lägger ner 10 000 - 20 000 kr. 
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Men när uppsatsförfattarna sedan jämför den tiden som läggs ner så stämmer det inte överens 

med hur mycket respondenterna själva skulle uppskatta att de la ner på processen. Detta är 

något som Forslund (2011) tar upp, författaren menar att det är viktigt att företag är medvetna 

om hur mycket en rekryterinsprocessens kostar. Samtidigt så är det 5 % som lägger ner 20 

000 - 30 000 kr med en rekryteringstid på max 72 timmar och frågan är då vad dessa hotell 

har för kostnader utanför dessa steg? Då enkäten förklarar att de ska utesluta 

annonseringskostnader. 

 

Då urvalet är det steg som respondenterna har svarat mest utspritt på anser uppsatsförfattarna 

att det är störst sannolikhet att det är detta steg som respondenterna har missbedömt tiden på. 

Detta då Stoilkovska et al. (2015) menar på att urval kan göras under en dag men kan pågå i 

flera månader. Respondenterna anser även att det är urvalet som är det svåraste steget när det 

kommer till rekryteringsprocessen. Enligt Lundén (2000) är detta ett av de svåraste stegen då 

urvalsprocessen i sig innefattar olika steg för arbetsgivaren, först ska ansökningarna samlas 

in, sorteras och rangordnas. Efter detta kvarstår ansökningar som är kvalificerade till en 

intervju (Lundén, 2000).  

 

Respondenternas svar gällande hur mycket de lägger ner på en rekryteringsprocess skiljer sig 

åt gentemot varandra samt mot den teoretiska bakgrunden. 84 % av respondenterna har 

besvarat enkäten utifrån en rekrytering av en anställd och 16 % har besvarat enkäten utifrån 

en rekrytering av en avdelningschef. De siffror som tagits fram tyder på och som även Ahmad 

et al. (2010) kan styrka att en rekryteringsprocess kostnader stiger desto högre position 

företaget rekryterar. Trots detta är det svårt att beräkna och få fram en fast summa gällande 

hur mycket som läggs ner på rekryteringsprocessen. Det som går att fastställa i denna studie 

är att rekryteringsprocessens tid och kostnader uppgår till mer än vad respondenterna tror. 

 

  

Metod- och materialdiskussion  
Metod- och materialdiskussionen är ett avsnitt i studien där syftet är att diskutera och 

analysera den valda metoden och material som användes för att besvara studiens syfte. 

Avsnittet kommer även att belysa vilka för- och nackdelar metoden hade.  



 26 

 
Litteratur och artiklar  
Delar av materialet i den teoretiska bakgrunden kan anses som gammal men på grund att de 

äldre artiklarna finns med i nyare forskning valdes det att använda dessa ändå. De artiklar som 

använts i studien är gjorda på amerikanska och engelska hotell, vilket gjort det svårt att få en 

rättvis bild över hur en rekryteringsprocess går till på svenska hotell. Det har därför varit svårt 

att hitta forskning gällande den svenska rekryteringsprocessen då den skiljer sig beroende på 

bransch eller land. Detta beror på den bristande forskning som finns inom ämnet, vilket även 

ett flertal av de artikelförfattare som använts håller med om.  
 

De valda artiklarna är funna i databasen Summon vilket kan ses som otillräckligt 

uppsatsförfattarna ansåg att Summon som tillräcklig då den inkluderar ett flertal databaser. 

Sökningar gjordes även i Leisure tourism då uppsatsförfattarna ansåg denna databas som mer 

inriktad på studiens ämne, trots att ämnesinriktningen och databasen är den samma hittades 

inga relevanta artiklar som kunde hjälpa till att besvara studiens syfte.  

 

Metodval 
Bryman (2011) tar upp nackdelar med enkäter jämfört med strukturerade intervjuer, 

nackdelarna är att uppsatsförfattarna inte kan hjälpa respondenterna under tiden som enkäten 

görs (Ibid.). För att underlätta detta utformades ett informationsbrev så att respondenterna 

själva kunde höra av sig om de behövde ställa frågor gällande enkäten eller studien. Trots 

informationsbrevet var det ingen av respondenterna som valde att kontakta uppsatsförfattarna 

under studiens genomförande. Bryman (2011) förklarar vidare att alla frågor inte passar i en 

enkät vilket uppsatsförfattarna själva upplevde vid utformandet av enkäten och ansåg därför 

att det är bra att använda sig av en pilotstudie. Därför genomförde uppsatsförfattarna en 

pilotstudie innan enkätundersökningen skickades ut. Genom resultatet av pilotstudien kunde 

enkätfrågornas utformning och svarsalternativ förbättras och göras tydligare. Då enkäten var 

helt anonym har uppsatsförfattarna ingen vetskap om vilka av respondenterna som valt att 

svara på enkäten. Den enda kännedom som finns är att respondenterna kommer ifrån en och 

samma svenska hotellkedja och arbetar med rekrytering dagligen. Att enkäten endast 

skickades ut till en och samma hotellkedja kan ses som att det ger missvisande resultat. Men 

då kedjan drivs av privatägda hotell som är 3-4 stjärniga och har mellan ca 15- 150 rum anser 
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uppsatsförfattarna att det är en stor bredd av olika hotell och att det då inte finns någon 

förutbestämd regel för hur hotellkedjans rekrytering skall gå till. 

 

Användandet av en kontaktperson har i denna undersökning varit positiv. Kontaktpersonen 

har effektivt och snabbt besvarat frågor och mail som skickats samt varit hjälpsam under 

studiens gång. Påminnelsen som skickades ut efter en vecka gav ett positivt resultat och 

genom denna påminnelse fick uppsatsförfattarna in dubbelt så många svar än de som gjorts 

via första utskicket. Då ingen av respondenterna valde att kontakta uppsatsförfattarna ses det 

som att utformningen av enkätens frågor har gått att tolka på ett tydligt sätt. Dock blev 

bortfallet för enkäten stort då enkäten skickades ut till ca 100 personer men endast 25 valde 

att svara. Enligt Bryman (2011) är det vanligt att enkätstudier drabbas av stora bortfall. 

Bortfallet kan bero på den tidspress som fanns då endast enkäten låg uppe i två veckor. En 

annan anledning till bortfallen kan vara att enkäten var frivillig, detta är även något som 

Bryman (2011) poängterar är en vanlig anledning till varför det blir stora bortfall. Samt att 

respondenterna inte har någon koppling till uppsatsförfattarna och därför inte har intresset att 

besvara den. Trots bortfallet ser uppsatsförfattarna det som en godkänd undersökning då 

respondenterna som besvarade enkäten dagligen arbetar med rekrytering och tros då ha en 

bred erfarenhet kring ämnet. Det fanns även respondenter som valde att påbörja enkäten men 

att sedan inte avsluta den. I de flesta fall hade respondenterna då endast glömt att klicka på att 

skicka knappen, detta hände trots att uppsatsförfattarna i informationsbrevet poängterat detta. 

Andra respondenter påbörjade enkäten och gjorde endast ett par frågor så dessa räknades 

sedan också som bortfall och togs inte med i studien.  

 
 

Etisk reflektion om studiens genomförande  
När studiens undersökning genomfördes utgick uppsatsförfattarna från de fyra etiska 

principerna (Bryman, 2011). Uppsatsförfattarna använde sig av en kontaktperson som arbetar 

på huvudkontoret inom en svenska hotellkedja. Kontaktpersonen skickade ut länken till 

enkätundersökningen via e-post. Uppsatsförfattarna anser att samarbetet med en 

kontaktperson har varit positivt men hade hoppats på att användandet av en kontaktperson 

skulle generera i fler svar och därmed få ett mindre bortfall.  

 

För att respondenterna skulle förstå syftet av studien utformades ett informationsbrev. Brevet 

innehöll även kontaktuppgifter till uppsatsförfattarna, om respondenterna hade frågor eller 
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funderingar kring studien. De fick även information om att de gärna får kontakta 

uppsatsförfattarna om de vill ha den slutgiltiga uppsatsen. Resultatet från 

enkätundersökningen har sparats ner och för blir anonymt och finns bara tillgänglig för 

uppsatsförfattarna som behandlar informationen konfidentiellt vilket är ett av de fyra etiska 

kraven som Bryman (2011) tar upp. Uppsatsförfattarna valde att inte ställa demografiska 

frågor så som ålder och kön då det inte sågs som relevant för studien. Något som skulle kunna 

ha ställts, är en fråga om hur många anställda som finns på företaget för att få en bättre 

uppfattning om hotellens personalomsättning.  

 

 

Slutsatser 
De kostnadsfaktorer som uppstår vid en rekrytering inom hotell är rekryteringsprocessens 

olika steg som innefattar arbetsanalys, kravprofil, annonsering, urval och referenshantering. 

Den kostnadsfaktor som är den störst för hotellen är urvalsprocessen. Uppsatsförfattarna har 

genom studien kommit fram till att den totala kostnaden för att rekrytera en fastanställd inom 

hotell är svårt då de varierar beroende på vilken position som ska tillsättas. Arbetsgivarna har 

idag för liten kännedom gällande tid respektive kostnader när det kommer till att rekrytera en 

nyanställd, vilket måste förbättras då branschen idag är känd för sin höga personalomsättning. 

Om arbetsgivarna börjar förstå vikten av en rekrytering kan det innebära att antalet 

felrekryteringar minskar och att arbetsgivarna får en bättre förståelse för de kostnader och tid 

som krävs. Detta kan i sin tur medföra att den höga personalomsättningen minskar. Det har 

framkommit att urvalsprocessen är det viktigaste och mest tidkrävande steget vilket 

arbetsgivarna vet om men rekryteringsprocessen kostar ändå mer än vad arbetsgivaren tror. 

 

 

Praktisk användning och vidare forskning 
Genom denna studie vill uppsatsförfattarna belysa att en rekryteringsprocess kostar både i tid 

och pengar. Genom att läsa denna studie kan rekryteringsansvariga få en tydligare bild av 

vilka olika steg som ingår i en traditionell rekryteringsprocess. Studien vill även belysa att om 

en rekryteringsprocess inte görs ordentligt, kan olika scenarier uppstå. En av dessa är 

felrekrytering som kan kosta mycket för företaget.  
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Ett förslag på vidare forskning är att räkna på alternativa kostnaderna som kan uppstå vid en 

rekrytering, alltså de kostnader som uppstår efter den lediga tjänsten blivit tillsatt. Dessa 

kostnader kan exempelvis vara ”förlustkostnader” som innebär vad den tidigare anställda 

hade som den nya anställda inte har. Alternativkostnaderna kan uppgå till stora summor då en 

avdelningschef har mycket ansvar och kan ta stora egna beslut vilka kan skada företaget, 

dessa skadekostnader tillhör också de alternativa kostnaderna. 
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 1 

 
Informationsbrev   Bilaga 1 
 

Hej, 

  

Vi är två studenter som under tre år studerat måltidskunskap och värdskap som huvudämne på 

Restaurang- och hotellhögskolan i Grythyttan vid Örebro universitet. Inriktningen vi läser är 

Hotell och värdskap. Vi läser nu vår sista termin och den utförs av ett examensarbete inom 

ämnet Måltidskunskap och värdskap och vårt syfte är att undersöka rekryteringsprocessens 

kostnader. 

  

Vi har nu utformat en enkät gällande rekryteringsprocessen och dess olika steg och skulle 

gärna vilja att ni medverkade i vår enkät. Enkäten består av några få frågor och tar endast 

några minuter att svara på. Enkätsvaren kommer att förbli helt anonyma och kommer endast 

att användas i studiesyfte. Den som önskar kan sedan ta del av vår uppsats. 

  

Enkäten hittar ni genom att klicka på denna länk: http://eyequestion.oru.se:80/eq/r1/ceyfj 

  

Tack på förhand, 

Med vänliga hälsningar 

Josefine Hjalmarsson och Hanna Ek 

  

Studentuppgifter: 

Josefine Hjalmarsson   

Berghammargatan 5B, 702 32 Örebro   

073-075 07 13, josefine.hjalmarsson@live.se   

 

Hanna Ek 

Nygatan 9, 702 11 Örebro 

070-208 47 07, hanna_ek_91@hotmail.com 

  

Kursansvarig på Restaurang- och hotellhögskolan: 

Åsa Öström 

http://eyequestion.oru.se/eq/r1/ceyfj
mailto:josefine.hjalmarsson@live.se
mailto:hanna_ek_91@hotmail.com
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019-30 20 11 Asa.ostrom@oru.se 

  

Handledaruppgifter: 

Mats Carlbäck 

070-842 72 96 mats.carlback@oru.se 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:Asa.ostrom@oru.se
mailto:mats.carlback@oru.se
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Enkätfrågor    Bilaga 2 
 

1. När rekryterade ni senast en deltidsanställd eller heltidsanställd 

 

Mindre än 6 månader sedan  

1-2 år sedan 

Mer än 3år sedan 

 

2. Utifrån förgående fråga, vilken position hade den nyanställda? 

 

Medarbetare 

Avdelningschef 

Chef 

 

3. Hur många rekryteringar gör ni i snitt per år? (alla positioner) 

 

1-3 

4-6 

fler än 6 

 

4. Gardera hur viktiga de olika delarna är i rekryteringsprocessen för att få ett lyckat resultat. 

1-7 gradig skala, 1 = mindre viktigt 7= mycket viktigt 

 

Arbetsanalys   

Kravprofil  

Annonsering 

Urvalsprocess 

Intervjuer 

Referenshantering 

 

5. Hur mycket tid skulle ni uppsatta att ni la ner på varje steg i processen? 
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Arbetsanalys  0-3h 

  4-6h 

  7-10h 

  mer än 11h 

 

Kravprofil  0-3h 

  4-6h 

  7-10h 

  mer än 11h 

 

Utforma annons 0-3h 

  4-6h 

  7-10h 

  mer än 11h 

 

Urval  5-10h 

  11-15h 

  16-20h 

  mer än 21h 

 

Intervju   3-8h 

  9-13h 

  14-19h 

  mer än 20h 

 

Referenshantering 3-8h 

  9-13h 

  14-19h 

  mer än 20h 

 

6. Upplever ni rekryteringsprocessen som svår? 

Ja 

Nej 

 



 3 

7. Utöver de presenterade stegen i rekryteringsprocessen finns det något annat ni anser är 

svårt? 

 

Öppen fråga 

 

8. Vad skulle ni uppskatta att kostnaden för rekryteringsprocessen uppgår till? (exl. extern 

annonsering)  

 

0-5000 

5000-10 000 

10 000-20 000 

20 000- 30 000 

Mer än 30 000 

Vet ej 

 

9. Hur stor är er personalomsättning? Om möjligt ange i procent. 

Svar: 

Vet ej  
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Sökmatris    Bilaga 3 

Datum Databas Sökord Antal 
ref. 

Kombination Antal 
Ref. i 

kombination 

Antal 

lästa 
abstract 

Antal 

lästa 
artiklar 

Använda 

artiklar 

2016-03-

31 
Summon 1.recrutment hospitality 

industry 
4549 0 0 0 0 0 

2016-03-

31 
Leisure 

Tourism 
1. 26 

  

4 1 0 

2016-03-

31  
Summon 2. Reducing turnover 

 

2+1 550 10 5 1 

2016-04-

04  
Summon 3. Human resource 

hotel industry 
18713 3+2+4 1881 7 3 1 

2016-04-

04  
Summon 4.recruitment 

 

0 0 0 0 0 

2016-04-

04  
Leisure 

Tourism 
5. hotel industry 8912 5+4 124 4 0 0 

2016-04-

04 
Summon 6. Labour turnover 93949 5+6+7 1794 5 4 1 

2016-04-

04  
Summon 7. cost effectiveness 

 

0 0 0 0 0 

2016-04-

06 
Summon 8.Employee turnover 99843 5+8+9 1867 5 3 1 

2016-04-

06 
Summon 9.cost profiles 

      

2016-04-

10 
Summon 10. Hospitality 

organizations 
46813 10+11 19426 7 3 1 

2016-04-

10 
Summon 11.Employee 

recruitment 
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