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Abstract 
This thesis is investigating how the recruitment process of buying assistants is working in 
theory and practice, and what competences the profession demands. This issue is currently 
important since the professional role as a buying assistant is difficult to define and theory has 
demonstrated that recruitment is aggravated by that. This may therefore lead to 
misrecruitments that can provide major consequences in a company. The topic is also relevant 
when changes in the fashion industry have influenced professional roles within the industry at 
a high rate, resulting in that the same profession has different meanings in different 
companies. The changes are requiring higher and partly new demands on recruiters in the 
industry. At the same time, a definition of the role as buying assistant has not been found. The 
study's purpose is to clarify the competences that are required to be employed as a buying 
assistant. The study investigates the question: What competences are required for a job as a 
buying assistant? The recruitment process will also be investigated. Based on the issue and the 
purpose, a qualitative study was most suitable. In the study, recruiters and buyers were 
interviewed through semi-structured interviews about the recruitment of buying assistants. 
The sample consisted of seven fashion companies from Sweden and Norway. Data from the 
interviews were transcribed and presented in the result chapter. The study’s results are 
presented in the following themes: Recruitment process, Social recruitment, Misrecruitment, 
Concrete competences and Abstract competences. In summary, the result of this study 
indicates that the professional role differs between different companies and that the fact that 
the role is undefined affects recruitment and may partly contribute to misrecruitment. 
Furthermore, the results show that there are both abstract and concrete competences that apply 
to the majority of companies and therefore contribute to the definition of the professional role 
as a buying assistant.  
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II 

Sammanfattning 
I den här uppsatsen undersökts det hur rekryteringsprocessen av inköpsassistenter ser ut i teori 
och praktik och vilka kompetenser yrket efterfrågar. Ämnet är aktuellt då yrkesrollen som 
inköpsassistent är svår att definiera och teori har påvisat att rekrytering försvåras av det 
faktum. Det kan i sin tur leda till felrekryteringar som kan ge stora konsekvenser i ett företag. 
Ämnet är också relevant då förändringar inom modebranschen har påverkat yrkesrollerna 
inom branschen i hög takt vilket resulterat i att samma yrkesroll har olika innebörd på olika 
företag. Förändringar ställer högre och delvis helt nya krav på rekryterare inom branschen. 
Samtidigt har det inte påträffats någon definition av rollen som inköpsassistent. Studiens syfte 
är därför att klargöra vilka kompetenser som eftersöks för att bli anställd som inköpsassistent. 
Studien utreder frågeställningen: Vilken kompetens efterfrågas i yrkesrollen som 
inköpsassistent? Rekryteringsprocessen kommer också undersökas i studien. Utifrån 
frågeställningen och syftet gjordes en kvalitativ undersökning där rekryterare och inköpare 
intervjuades genom semistrukturerade intervjuer om rekrytering av inköpsassistenter. Urvalet 
bestod av sju modeföretag från Sverige och Norge. Data från intervjuerna transkriberades och 
presenterades i en resultatdel. Studiens resultat presenteras inom följande teman: 
Rekryteringsprocessen, Social rekrytering, Felrekrytering, Konkret kompetens och Abstrakt 
kompetens. Sammanfattningsvis tyder studiens resultat på att yrkesrollen skiljer sig mellan 
olika företag och att det faktum att rollen är odefinierad påverkar rekryteringen och kan delvis 
bidrar till felrekrytering. Vidare visar resultatet att det finns både abstrakta och konkreta 
kompetenser som stämmer in på flertalet av företagen och därför kan bidra till en del av 
definieringen av yrkesrollen som inköpsassistent.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Rekrytering, Rekryteringsprocess, Inköpsassistent, Felrekrytering, Social 
rekrytering, Abstrakt kompetens, Konkret kompetens. 
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1 Inledning 
Det här kapitlet ämnar beskriva bakgrunden till syftet med rapporten. Fokus ligger på 
problematiken som finns med att hitta rätt person för en tjänst när yrkesrollen inte är klart 
definierad. Inriktning har gjorts på modebranschen där många yrken påträffats oklara och 
varierar från företag till företag. I kapitlet ligger en problembakgrund till grund för en 
problemdiskussion som leder fram till studiens syfte och problemformulering.  

 

1.1 Problembakgrund 
När trycket på en bransch är högt kan det bli svårare att veta vem som är bäst lämpad för en 
specifik tjänst (Newell 2005). Många företag har fått det svårare att överleva på marknaden 
idag på grund av högre kundkrav kombinerat med den globala konkurrensen. Organisationer 
behöver snabbt kunna svara på förändringar på den globala marknaden och det gör att företag 
är mer beroende av att attrahera och behålla personal med hög kvalitet som snabbt och 
effektivt kan svara på en förändrad miljö (Newell, 2005). Hellgren, Sverke och Näswall 
(2008) styrker också att arbetslivet genomgått stora förändringar under de senaste decennierna 
och att både arbeten och arbetsförhållanden på företag har utvecklats. Kraven vad gäller 
individuellt ansvar och flexibilitet har ökat i jobbsammanhang. Kraven på anställda att vara 
både målinriktade och självstyrda har också ökat. Newell (2005) menar också att det i och 
med detta kan bli fel person som får jobbet vid en anställning. Personer kan bli en belastning 
för företag istället för en tillgång. Olikheter i form av förmågor, personlighet, motivation och 
känslor påverkar hur personer beter sig och hanterar kraven av specifika jobb. Bottger och 
Barsoux (2011) hävdar att det finns stora risker med att anställa fel person till en tjänst. De 
skriver i sin avhandling att ledare ofta ser en anställning som en av de mest utmanande 
besluten som måste fattas inom företaget och att besluten kan leda till stora konsekvenser om 
fel person anställs för jobbet.  
 
Att vara självstyrd och självständig som Hellgren et al (2008) menar den nya marknaden 
kräver kan dock vara svårt, speciellt om det kombineras med uppgifter och förväntningar som 
är vagt definierade. Utvecklingen inom arbetslivet i form av ny teknik, globalisering och nya 
sociala trender har också lett till nya utmaningar vid rekrytering. Utvecklingen har gjort att 
många företag har behövt ompröva sina rekryteringsmetoder (Hellgren et al, 2008). Är 
yrkesroller och yrkesuppgifter vagt definierade leder det till större svårigheter vid rekrytering, 
både att veta vem som eftersöks och huruvida man är rätt lämpad för yrket (Lievens, van Dam 
& Anderson, 2002). Lievens et al (2002) diskuterar vidare att traditionell rekrytering är 
baserat på jobb av mer klar och tydlig karaktär och att arbeten idag generellt inte är lika 
väldefinierade. På många företag arbetar man numera i grupper med olika projekt, vilket ofta 
innebär att arbetsrollen förändras och följer olika vägar inom organisationen. Det gör även att 
sättet att rekrytera har utvecklats. Det senaste decenniet har teknologin influerat 
organisationer och arbetslivet. Revolutionen inom teknologin har påverkat och förändrat 
rekryteringen. Fler företag har till exempel börjat rekrytera på ett mer socialt sätt, det vill säga 
genom bland annat sociala nätverk (Doherty, 2010). Forskningen gjord av Doherty kom fram 
till att social rekrytering blivit allt vanligare och att det ställer andra och delvis helt nya krav 
på de som söker arbeten. Ansökande måste vara uppdaterade, sociala och till viss del tekniskt 
kunniga.  
 
Garcia, Meador och Kleiner (2003) styrker det både Hellgren et al (2008) och Lievens et al 
(2002) menar, att om man ska få den ultimata personen till en tjänst, måste man ha en klar 
bild av vad man söker. I början av rekryteringsprocessen måste man ha klargjort vem det är 
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man vill ha till tjänsten och därmed identifierat de kompetenser man eftersöker. Garcia et al 
(2003) tar vidare upp att det finns två olika sorters kompetenser, abstrakta och konkreta, som 
ska klargöras hos idealkandidaten. Konkreta kompetenser kan vara kunskaper inom 
datorprogram eller kunskaper man har med sig från utbildning eller tidigare arbeten. 
Abstrakta kompetenser syftar mer till personliga egenskaper och kan vara till exempel 
samarbetsförmåga eller sociala kompetenser.  
 
Modeindustrin har under det två senaste decennierna genomgått en omfattande utveckling, 
arbetsmiljön har hårdnat och kraven på företagen i branschen har ökat (Bhardwaj & Fairhurst, 
2010). Modebranschen har visat god tillväxt trots konjunkturmässiga utmaningar (Nielsén & 
Sternö, 2014) och trots att branschen är generellt lågavlönad ökar intresset för att arbeta inom 
modeindustrin. Tillväxtverkets studie (2014) visar att det genomsnittliga antalet anställda 
inom modebranschen i Sverige ökade till drygt 54 200 under 2012 och att det var en ökning 
med 2 % från året innan (Nielsén & Sternö, 2014). Ansökningarna till både Protekos YH-
utbildning och Textilhögskolan i Borås har ökat (Textilhögskolan, 2015), vilket också tyder 
på att intresset för en karriär inom mode har blivit större. 
 
Bottger och Barsoux (2011) och Newell (2005) är båda överens om att det finns en stor 
problematik med att anställa fel person till en tjänst. Lievens et al (2002) kommer i sin 
undersökning fram till att arbeten idag inte är lika väldefinierade som förut och att det också 
påverkar rekryteringen och problematiken med att hitta rätt person för ett yrke. Arbetslivet i 
helhet har genomgått stor utveckling och förändring. Speciellt modebranschen har utvecklats 
och påverkats av det hårdnande klimatet på arbetsmarknaden (Bhardwaj & Fairhurst, 2010) 
och arbetsroller har i och med det förändrats. På Inretail1 (2015) kan man läsa om att yrken 
inom modebranschen varierar från företag till företag trots samma arbetstitel. Det är alltså inte 
helt klart vad många yrken inom modebranschen innebär, utan på ett företag kan 
arbetsuppgifterna innebära en sak medan ett annat företags arbetsuppgifter medför något 
annat. Gemensamt för många av dessa yrkesroller är att man ofta måste börja sin karriär som 
assistent och sedan klättra uppåt. Yrkesrollen inköpsassistent kan vara en språngbräda in i 
modebranschen och kan leda till många olika typer av anställningar (Akers, 2015). Ett fokus 
på yrkesrollen som inköpsassistent är därför intressant eftersom många börjar sin karriär inom 
modebranschen med ett jobb som inköpsassistent. 
 
Då intresset för att arbeta inom modebranschen ökat och branschen i sig hårdnat samtidigt 
som yrkesroller varierar från företag till företag framkommer funderingar om vad som krävs 
för att ta sig in i branschen. Hur kan en person veta att hen är rätt för ett jobb om rollen 
varierar och om kompetenserna yrket efterfrågar inte tydligt går att definiera? Hellgren et al 
(2008) bekräftar att en oklart definierad arbetsroll och vagt definierade förväntningar 
försvårar rekrytering. En definition av de kompetenser som arbetsrollen som inköpsassistent 
kräver skulle därför kunna underlätta för rekryteringen av inköpsassistenter och undvika att 
fel person anställs, något som kan innebära stora konsekvenser (Bottger och Barsoux 2011). 
Genom att klargöra rollen som inköpsassistent inom modebranschen med de kompetenser 
som efterfrågas för yrket, hoppas vi därför på så sätt lättare kunna veta vem som är bäst 
lämpad för yrket. 

1.2 Problemdiskussion 
I och med att arbetslivet och modebranschen det senaste decenniet har genomgått stora 
förändringar och branschen hårdnat, har arbetsroller förändrats. Samtidigt som intresset för att 

                                                
1 Rekryteringswebsida inom detaljhandeln.    
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arbeta inom branschen ökat (Bhardwaj & Fairhurst, 2010; Nielsén & Sternö, 2014). Rollen 
som inköpsassistent är ofta ett första steg in i modebranschen (Akers, 2015). Genom att få en 
tydligare bild av yrkesrollen som inköpsassistent och de kompetenser som yrket efterfrågar 
finns en förhoppning om att kunna underlätta vid rekrytering och på så sätt undvika 
felrekrytering. En förhoppning finns om att kunna ge en tydligare roll genom en 
kompetensspecifikation för yrket som inköpsassistent.  
 
Forskare som Garcia et al (2003) och Fernández-Aráoz, Groyberg och Nohira (2009) har 
skrivit artiklar inom ämnet hur man rekryterar rätt person. Där fastställs ofta att vikten av att 
anställa rätt person ligger i att ha en klar och tydlig bild av vem man söker och vem som anses 
som rätt person för jobbet (Garcia et al, 2003). Emellertid har ingen forskning eller definition 
gjorts av yrkesrollen som inköpsassistent. Därav ser vi en problematik kring att anställa rätt 
person för yrket som inköpsassistent. Det skapas även frågor kring hur en person kan bli rätt 
person för ett yrke som inte går att definiera eller som man inte tydligt kan klargöra de 
kompetenser som efterfrågas. Genom att kombinera studier av tidigare forskning om 
kompetenser som generellt krävs för ett yrke med nya studier om vad som eftersöks hos 
inköpsassistenter inom modebranschen finns förhoppningen om att klargöra de kompetenser 
som krävs för att få en anställning som inköpsassistent. 
 
Vilka arbetslivserfarenheter, vilken utbildning och vilka personliga kompetenser och 
karaktärsdrag en person ska besitta kommer att undersökas med förhoppning om att en 
kompetensspecifikation av yrket ska kunna definieras. De huvudområden som studien byggs 
på baseras på Garcia et als (2003) uppdelning av abstrakta och konkreta kompetenser och dess 
påverkan på en anställning. Vid en definiering av en kompetensspecifikation för yrket 
inköpsassistent krävs det att man är medveten om och reflekterar över att alla företag inte 
söker samma personer för arbetet. Alla företag ser inte samma kompetenser som de viktigaste. 
Med det i åtanke är det intressant att undersöka vilka kompetenser som är gemensamma och 
vanligt förekommande bland inköpsassistenter.  

1.3 Syfte och problemformulering 
Denna rapport ämnar klargöra den nu odefinierade rollen som inköpsassistent genom att 
tydliggöra de kompetenser, abstrakta och konkreta, som efterfrågas till yrket som 
inköpsassistent inom modebranschen. Detta för att underlätta vid rekrytering och få rätt 
person till rätt tjänst.  
 
Syftet med rapporten är att klargöra vilka kompetenser som efterfrågas för att bli 
inköpassistent.  
 
Vilken kompetens efterfrågas i yrkesrollen som inköpsassistent?  

- Hur ser processen för rekrytering av inköpsassistenter ut? 

 
 
 

 



 

 4 

2 Tidigare forskning 
I det här kapitlet beskrivs tidigare forskning och studier som gjorts inom rekrytering och 
eftersökta kompetenser. Fokus ligger på rekryteringsprocessen och hur man optimerar den för 
att få en effektiv rekrytering. Både konkret kompetens, såsom praktikens betydelse, och 
abstrakt kompetens som innefattar personliga egenskaper och personkemins betydelse 
undersöks. Det tas även upp andra parametrar som kan påverka rekryteringen.  

2.1 Rekryteringsprocessen  
I och med att arbetsmarknaden har hårdnar har vikten att ha en mer optimerad 
rekryteringsprocess ökat. Olika forskare presenterar olika rekryteringsmodeller som de anser 
är den mest optimala för att genomföra en lyckad rekrytering. Jago (1997) hävdar att det krävs 
att man använder rätt rekryteringsmetod för att hitta lämpliga personer till en tjänst. För att få 
ihop ett bra, fungerande team kan företagsledningar med fördel använda sig av en rekryterare 
för att sammanställa personer med rätt egenskaper. Jago beskriver också att förmågan att sätta 
ihop mest fördelaktigt team är en fråga om professionell skicklighet. Jago rekommenderar 
därför att om företaget inte använder sig av en specifikt utbildad rekryterare, ska de som 
anställer i företaget gå kurser i intervjuteknik och människokänning. Han belyser även att 
arbetsbeskrivningen i annonsen är avgörande för att faktiskt få rätt personer till en intervju. 

Enligt Garcia et al (2003) finns det sex steg som en rekryterare måste tänka på för att anställa 
rätt person för rätt jobb. Det viktigaste steget, och även det första steget för att hitta rätt person 
är att definiera arbetsrollen. Där ingår inte bara beskrivning av vad för arbetsuppgifter tjänsten 
består av, utan även specifika egenskaper för yrkesrollen och vilka kvalitéer som är särskilt 
utmärkande för tjänsten. I steg två ska man beskriva den perfekta kandidaten genom att 
visualisera sig den perfekta personen till jobbet. Garcia et al delar in kompetenser i två olika 
områden, konkret kompetens och abstrakt kompetens. Både konkreta och abstrakta 
kompetenser ska klargöras hos idealkandidaten. Konkret kompetens är till exempel kunskaper 
inom olika dataprogram eller god erfarenhet inom bokföring. Det kan även vara utbildning, 
tidigare arbetslivserfarenhet eller kompetens från en praktikplats. Abstrakt kompetens kan 
vara personliga egenskaper som är bra för tjänsten som till exempel god stresstålighet och 
förmåga att arbeta bra i grupp. Vidare beskriver Garcia et al att det finns fyra steg till i 
processen för att anställa rätt person. Steg tre handlar om att hitta kandidater och sökande. 
Exempel på det är olika databaser, tidningar, kontakter osv. Steg fyra innebär att analysera 
ansökningar och jämföra med idealprofilen som gjordes i steg två. Steg fem går ut på att 
intervjua och göra olika tester på de utvalda ansökarna medan man i steg sex väljer ut den 
bästa kandidaten till tjänsten.  

Fernández-Aráoz et al (2009) klargör liksom Garcia et al (2003) stegen som är mest effektiva 
för att göra en framgångsrik rekrytering. Hans steg börjar med att först och främst förutse sina 
behov. I steg ett ska man alltså klargöra vad det är för roll man behöver som organisationen 
saknar. Steg två är att specificera rollen och därmed klargöra vilka kompetenser tjänsten 
kräver. Nästa steg blir att utveckla ett urval bland kontakter och internt i företag, samt andra 
kanaler man använder för sin rekrytering. Steg fyra är efter att ansökningar kommit in, göra 
en bedömning av de ansökande. Steget som heter bedömning av ansökningarna innefattar 
även att man intervjuar ett urval av ansökningarna. I steg fem väljer man ut den bästa 
kandidaten och anställer denna och i det avslutande sjätte steget integrerar man den 
nyanställda i företaget. Det visar sig att både Fernández-Aráoz et al och Garcia et al anser att 
denna sex-stegsmodell är bäst för att optimera rekryteringsprocessen.  
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Ollington, Gibb och Harcourt (2013) beskriver också rekryteringsprocessen i sin artikel. 
Första steget är att granska potentiella kandidater som kan ha skickat in sitt CV spontant eller 
kandidater som skickat in en ansökan efter annonsering av företaget. Detta sker ofta via 
sociala medier och har som funktion att attrahera kandidater. Sedan genomförs det ofta en 
preliminär urvalsmetod där de kandidater som passar bäst ihop med kraven och 
specifikationerna för arbetet. Urvalet kan sedan gå till på olika sätt; lämplighetsprov, 
personlighetstester, intervjuer och arbetsprover som några exempel. Sociala medier kan även 
här användas för att titta upp potentiella kandidater. Ollington et als rekryteringsprocess liknar 
också de tidigare nämnda forskarnas stegmodell men fokuserar på teknologin och dess 
påverkan på rekryteringsprocessen, något som blivit av allt större vikt idag.  

2.1.1 Social rekrytering 
Galanaki (2002) beskriver att företag väljer sina rekryteringsverktyg beroende på vilken 
målgrupp de vill nå, kostnaden som uppstår för att nå dessa, tiden det tar och hur bra det 
passar ihop med organisationens kultur. En av dessa verktyg är online social rekrytering. 
Enligt en vetenskaplig undersökning gjord av Doherty (2010) är det viktigt vid en 
rekryteringsprocess att ansökningarna är uppdaterade och med i utvecklingen av bland annat 
teknologin. Denna nya metod att rekrytera kallas inom forskningen för social rekrytering, 
eller social recruitment och har utvecklats mycket under det senaste decenniet. Genom denna 
metod kan företag rikta in sig på en specifik grupp med önskvärda erfarenheter och 
preferenser menar Doherty. Sociala medier som kan användas är till exempel Facebook och 
Twitter, men det är framförallt LinkedIn som används flitigt i rekryteringskretsar eftersom det 
är ett media specifikt för CV-publicering och nätverkande (Doherty, 2010). Användningen av 
social rekrytering har medfört andra och ibland också nya krav på de som söker arbetena. De 
ansökande måste vara både mer uppdaterade och tekniska.   
 
2011 genomförde Jobvite en undersökning av 800 rekryterare på amerikanska företag och 
dess användning av sociala media i sin rekrytering. Studien visade att 89 procent av 
rekryterarna använde sig av olika sociala medier vid sin rekrytering (Davidson, Maraist & 
Bing, 2011). I och med att teknik, Internet och sociala nätverk växt sig enorma, influerar det 
därför även företags anställningsprocesser. Social media är en så kallad discontinuous 
innovation, det vill säga en produkt som fastställer ett nytt beteende, bland annat hos HR-
personer och rekryterare. (Gibbs, MacDonald & MacKay 2015)  
 
En av anledningarna till att rekryterare använder sig av teknikbaserad rekrytering och 
urvalsverktyg såsom online rekrytering är för att förbättra effektiviteten, möjliggöra nya 
bedömningsverktyg, minska kostnaderna, standardisera system och för att kunna expandera 
sökarean (Parry & Wilson 2009). Ollington et al (2013) menar att rekryterare och anställda 
använder sig av sociala nätverk för att hitta och sedan gallra kandidater. Sociala nätverk spelar 
en viktig roll för att hitta nya kandidater och gör det möjligt för rekryterare att se profiler från 
ett brett spektrum av möjliga kandidater. Sociala nätverk såsom LinkedIn kan ge rekryterare 
tillgång till fler kandidater och det ger goda förutsättningar att hitta potentiella sökande, det 
gör det också lättare att hitta kandidater till olika typer av lediga tjänster. Ollington et al säger 
också att sociala nätverk underlättar gallringen av sökande eftersom ett nätverk fungerar som 
ett community av människor som är sammanlänkade på olika sätt. Med sociala nätverk är det 
lättare att samla information om en jobbsökande genom hens elektroniskt anslutna vänner 
eller bekanta. Slutligen menar Ollington et al att det också har visat sig att sociala nätverks 
transparens och möjlighet att dubbelkolla information har gjort att många blivit avskräckta 
från att ”krydda” eller fylla ut sina CV:n.  
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2.1.2 Felrekrytering 
Feuer (2000) och Garcia et al (2003) skriver i sina artiklar att det finns svårigheter med att 
anställa rätt person för rätt jobb. Feuer beskriver att beslutet om vem som anställs i ett företag 
är avgörande och att processen ofta är väldigt komplex och stressig eftersom så många 
människor påverkas av beslutet. Garcia et al menar att det är mer som en konstform än 
forskning att hitta rätt.   

Det finns stora risker med att anställa fel person till en tjänst. Bottger och Barsoux (2011) 
argumenterar att ledare ofta ser en anställning som en av de mest utmanande besluten som 
fattas inom företaget. Ett felaktigt beslut kan leda till stora konsekvenser om fel person 
anställs, såsom till exempel höga kostnader och korta anställningar. Det är viktigt att försöka 
se personen bakom CV:t och avgöra i vilken utsträckning det finns en matchning. Newell 
(2005) menar också att det idag blivit mer utmanande att hitta rätt person till ett jobb. Bottger 
och Barsoux (2011) och Newell (2005) är båda överens om att det finns en stor problematik 
med att anställa fel person till en tjänst. Livens et al (2002) argumenterar i sin studie för att 
arbeten idag inte påvisats lika väldefinierade som tidigare. Det faktum att yrken är mer 
varierande och svåra att definiera påverkar även rekrytering och problematiken med att hitta 
rätt person till en specifik yrkesroll.  

2.2 Vikten av konkret och abstrakt kompetens 
Kompetens har fått större betydelse och relevans i arbetslivet än tidigare (Paloniemi, 2006). 
Kompetenser ses som något av det mest värdefulla hos individer, organisationer och i 
samhället. Paloniemi menar dock att det inte alltid är helt tydligt vad kompetens innebär och 
hur det ska definieras. I Skandinavien innefattar ofta kompetens även attityder och fallenheter 
utöver kunskaper och färdigheter. Kompetens går att dela upp i abstrakt och konkret (Darroch, 
2005). Abstrakt kompetens beskrivs av Darroch som personligheter i företaget, men även 
kulturen, normer och rutiner inom företaget, medan konkret kompetens beskriver kvalificerad 
kunskap inom företaget såsom utbildningar och liknande meriter. En uppfattning kring 
forskning om abstrakt och konkret kompetens är att abstrakt kompetens är mer värdefullt för 
ett företag att inneha hos sina anställda rent konkurrensmässigt. Det är mer konkurrenskraftigt 
att ha rikligt med abstrakt kompetens då den är svårare för andra företag att härma och ta 
efter. Konkret kompetens är emellertid lättare för ett företag att skapa. Det går att härma 
konkret kompetens från andra företag och det är även möjligt att lära en anställd nödvändig 
konkret kompetens. Darroch hävdar därför i sin artikel att det är viktigare att ha anställda med 
rätt abstrakt kompetens då den är svårare att tillägga. 

2.3 Konkret kompetens  

2.3.1 Arbetslivserfarenheter 
Att arbeta under studietiden har ofta förts fram som ett effektivt sätt att höja standarden i 
gymnasie-och högskoleutbildningar. Studenters arbetslivserfarenheter kan bidra till en högre 
utbildningsnivå som i sin tur kan bidra till en flexibel, högutbildad och företagsam arbetskraft 
(Blackwell, Bowes, Harvey, Hesketh & Knight, 2001). Blackwell et al hävdar vidare att 
arbetslivserfarenheter kan vara viktiga för studenters utveckling. Det kan etablera 
studenternas tänkande om att en arbetsplats också är en viktig plats för lärandet och en nyckel 
till kunskap och hög kompetens. Sammanfattningsvis säger Blackwell et al att 
arbetslivserfarenhet kan ses som den saknade biten i utbildningen, något som många 
arbetsgivare också håller med om.  
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Tidigare arbete i butik är ofta en viktig arbetslivserfarenhet inom modebranschen. Vikten för 
återförsäljare att förstå kundbeteenden har aldrig varit större än den är idag menar Puccinelli, 
Goddstein, Grewal, Price, Raghubir och Stewart (2009). Att göra kund-research var förr något 
som ofta helt låg hos leverantörerna och tillverkarna. Idag har ansvaret flyttats framåt och det 
sista ledet, återförsäljare, arbetar även de för att förstå och därigenom kunna påverka 
kundbeteenden. Detaljhandeln måste hålla jämna steg och vara vaksamma i strävan efter 
djupare kundförståelse. Att ha arbetslivserfarenheter i form av butiksvana kan därför vara av 
vikt vid en rekrytering inom modebranschen.  

2.3.2 Praktikerfarenhet  
En studie gjord på nyexaminerade personer visade att de som genomfört en praktik 
rapporteras ha fått jobberbjudanden inom önskad bransch tio veckor före de som examinerats 
tillsammans med dem och även blivit erbjudna tio procent högre lön än de som inte gjort en 
praktik. (Gault, Leach & Duey, 2010) Det har även visat sig att personer som genomför 
praktiker utvecklar förmågor och kompetenser under sin praktikperiod som ger dem ett 
försprång framför andra med samma utbildning, både för företaget där praktiken genomförts 
men även för andra företag inom samma bransch. Dessa egenskaper som en praktikant får 
under sin praktik ger kompetenser som är karriärförberedande såsom till exempel förmågan 
att vara effektiv, god samarbetsförmåga, hög social kompetens och att vara jämn i sin 
prestationsförmåga. I Gaults et als studie tas det även upp fördelarna för arbetsgivaren med att 
ha en praktikant. Man kan till exempel forma en nyexaminerad praktikant till att passa ens 
egna företag bättre. Majoriteten av de som undersökts i studien säger sig hellre anställa en 
person som genomfört en praktik på företaget än någon som inte praktiserat.  
 
Inom modebranschen och gällande yrken kopplade till mode är det vanligt att man börjar sin 
karriär med en praktik på ett företag. Paulins (2008) har publicerat en studie där man 
undersökte resultaten av praktiker inom modebranschen och hur nöjda praktikanterna själva 
varit med sina praktiker. Studien visade att praktiker inom modebranschen i många fall leder 
till jobb på samma företag. Vad studien även visade var att majoriteten av praktikanterna i 
efterhand tyckte att praktikperioden underlättat för deras framtida arbetsliv och gett dem 
erfarenheter och förmågor de hade användning för i arbetslivet.  
 
Även Knouse och Fontenot (2008) påvisar det positiva med en praktikperiod under sin 
utbildning. De tar upp att det bevisats att personer som haft en praktikplats under sin 
utbildning får ett stort försprång på arbetsmarknaden och att de lättare får jobb än de som inte 
gjort det. Trots att inte praktikanten heller genast får jobb på företaget efter sin praktikplats så 
har man sett ett mönster att företagen tenderar att ha kvar praktikanten i sitt register och ha 
dem i åtanke och därmed anställa dem vid ett senare tillfälle. Precis som Gault et al (2010) 
lyfter Knouse och Fontenot fram de egenskaper och förmågor som praktikanter utvecklar 
under sin praktikperiod som blir mycket fördelaktiga i framtida arbetsliv.  

2.3.3 Utbildningserfarenhet 
Wilton (2014) argumenterar för utbildningens betydelse i en artikel som handlar om 
högutbildades brist på arbetslivserfarenheter. Wilton berättar att många högre utbildningar har 
blivit granskade angående hur väl de förbereder studenterna för arbetslivet. Arbetsgivare har 
länge klagat på huruvida högre utbildning faktiskt förbereder en person för ett jobb. Missnöje 
finns angående hur väl en person direkt från utbildning får förståelse för det verkliga 
arbetslivet. Samarbetsförmåga, social kompetens, problemlösningsförmåga och analytiskt 
tänkande har också diskuterats och är något det uppkommit missnöje kring. Många 
utbildningar har dock försökt samarbeta med arbetsgivare för att ta itu med de kompetenskrav 
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som finns på marknaden och på så sätt försökt spegla yrkesutbildningar. Mycket resurser har 
lagts ner på att utveckla studenters anställningsbarhet när det är på universitet. En satsning 
som gjorts är att erbjuda studenter parallella eller utomstående kurser för att komplettera 
utbildningarna istället för de ofta årslånga praktiker som yrkesutbildningar erbjuder. Försök 
har gjorts att ge studenter de färdigheter, egenskaper och kompetenser som ger bäst 
förutsättningar att behärska de arbetsuppgifter en framtida anställning inneburit.  
  
Den pågående omstruktureringen av arbetslivet har påverkat uppfattningen av utbildning. 
Utbildningar har därför genomgått förändringar och utbildningsinnehåll och hur undervisning 
genomförs har decentraliserats (Lindell, 2006). Lindell berättar att yrkesutbildningar betraktas 
som mycket viktiga för att bibehålla och förbättra kunskaper och kompetenser inom 
arbetslivet och för att få ökad konkurrenskraft och ekonomisk tillväxt. Yrkesutbildningar 
anses vara nödvändigt för att stödja många olika människor och till exempel kunna ge 
kompetenskurser för mindre fördelaktiga grupper inom ett företag. Yrkesutbildningar kan 
sammankopplas med arbetslivet på en mer formell nivå.  

2.4 Abstrakt kompetens 

2.4.1 Personliga egenskaper och karaktärsdrag 
Det finns tre huvudsakliga aspekter som berör huruvida en person utgör en bra matchning för 
ett arbete (Bottger & Barsoux, 2011). Bottger och Barsoux beskriver vidare att de viktigaste 
kvalitéerna blir de som lett till framgång inom det nuvarande arbetsteamet och som bäst 
matchar företagets grundtankar. När man undersöker hur bra en person passar ihop med 
teamet och med organisationen som helhet bedöms kandidatens meriter och kvalitéer mot 
bakgrunden av de som redan finns i teamet. Kandidatens personlighet matchas mot den 
befintliga gruppens dynamik och hur bra personen passar ihop med organisationens 
värderingar. 
 
I en artikel tar Feuer (2000) upp många olika egenskaper och erfarenheter personer kan ha 
som kan komma att bli avgörande får att få en anställning. Först och främst tittar en 
rekryterare på vilka erfarenheter och kunskaper personen i fråga besitter, vad en person har 
lärt sig från sina erfarenheter och också vilka områden de har kunskaper inom. Feuer 
beskriver också att det är viktigt att undersöka en persons förmåga att kunna integrera sig i 
företagets system och att kunna jobba ihop i grupp. Detta för att se till att personen inte är fast 
i gamla mönster och inte är villig att förändra sitt arbetssätt. Det är viktigt att en person har en 
strävan efter att lära sig och växa professionellt. Feuer belyser också flexibilitet och kreativitet 
som meriterande egenskaper. Andra egenskaper som nämns är en positiv attityd, goda 
kommunikationskunskaper och någon som är beredd att anta nya utmaningar. 

The Big Five personality model eller femfaktorteorin är en teori som särskiljer människors 
personligheter genom att se att vissa drag inte är kultur- eller situationsberoende. De fem 
faktorerna i teorin styr de dragen och är även centrala för människors personlighet. Moy och 
Lam (2004) har utifrån femfaktorteorin utarbetat en ny modell där de presenterar The ideal 
five attributes som är de attribut hos en ansökande som skapar bäst förutsättningar att få ett 
jobb. Tre av attributen kommer från femfaktorteorin; conscientiousness (samvetsgrannhet och 
noggrannhet), agreeableness (vänlighet, villig att samarbeta) och openness (öppenhet och 
kreativitet). Sen har de även lagt till två ytterligare attribut, akademisk prestationsförmåga och 
kommunikationsförmåga. Dessa fem förmågor är viktiga i olika grad för olika arbeten. 
Arbetsgivare kan välja att dra ner på en egenskap eller förmåga till förmån för en större del av 
en annan. 
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Även Hurtz och Donovan (2000) har tidigare undersökt kopplingen mellan Big Five-
faktorerna och förmågan att prestera på jobbet. Syftet med studien var att bekräfta sambandet 
mellan Big Five och arbetsprestationer genom att använda skalor och mäta de fem stora 
personlighetsdimensionerna. Genom undersökningar kom de fram till att conscientiousness är 
den viktigaste faktorn för att generellt få ett jobb och sedan göra ett bra jobb, det vill säga 
egenskaper såsom samvetsgrannhet, noggrannhet, prestationsvilja, självdisciplin och 
plikttrohet. 

Vidare har vilka personliga egenskaper som är mest eftertraktade vid en anställning 
undersökts av fler forskare. Mathews och Redman (1996) genomförde en stor studie där de 
undersökte 800 annonser av tjänster. De undersökte vad för egenskaper och karaktärsdrag 
som förekom i annonsering av tjänster och därmed efterfrågades för anställning. De hittade de 
tio attribut som förekom flest gånger i annonser och därmed var mest efterfrågade och 
viktigast. I ordning förekom följande flest gånger: Kommunikationsförmåga, entusiasm, 
interpersonell, innovativ, initiativförmåga, engagerad, motiverad, kreativ, analytisk och 
energisk. 

2.4.2 Personkemi och magkänsla  
Många av de egenskaper Feuer (2000) tar upp styrks av Moy och Lam (2004) som har 
genomfört en studie och utrett vad för egenskaper och faktorer hos en person som påverkar en 
anställning och på vilket sätt det påverkar. De har även tittat på hur mycket arbetsgivare och 
rekryterare själva är medvetna om de faktorer och egenskaper hos dem de intervjuar som 
påverkar dem i beslutsprocessen. 

Rekrytering är grundat i beslutsfattande av en ansvarig och Riabacke (2007) redogör för vilka 
svårigheter som uppstår under osäkerhet. Riabacke påvisar att hjärnan inte är konstruerad att 
kunna hantera svåra problem och beslut och att man därför har en tendens att förenkla beslut 
och därmed undvika alternativ och tveksamheter. På grund av det grundas beslutsfattande 
oftast på intuition och känsla. Man brukar kalla det för magkänsla och i och med att besluten 
fattas grundat i det saknas tillräcklig analys. Riabacke medger att magkänsla i sin tur kan vara 
grundat i ens egna erfarenheter och lärdomar, men Riabacke menar att det också kan grunda 
sig i hjärnans ytliga process som bortser från djupare information. Riabacke menar att på 
grund av det grundas beslutsfattande till stor del på magkänsla.  
       
Bottger och Barsoux (2011) beskriver att en person som är lämpad för ett yrke ofta är 
synonymt med den rätta interna kemin. Det innebär att personen måste passa för arbetet, med 
arbetsgruppen och med organisationen, både dess nuvarande behov och dess framtida behov. 
För att undersöka hur väl en person passar ihop med ledaren har de flesta rekryterare några 
kärnkvalitéer som har med kemin med ledaren att göra. Dessa kvalitéer kan vara 
motståndskraft, energi och intellekt. Bottger och Barsoux tar även upp det faktum att ledare 
ofta är medvetna om behovet av att rekrytera personer som är annorlunda än dem själva på 
vissa plan för att kunna komplettera sina egna kvalitéer. Därför matchas ofta den befintliga 
gruppens dynamik mot den nya kandidatens personlighet. 

2.5 Förtagets storleks betydelse   
Anställningsprocessen och möjligheten att förändra processen skiljer sig mellan stora och små 
företag. Små företag använder sig ofta av informella och relativt osofistikerade sätt vid 
rekrytering, ofta ”word-of-mouth” och lokalpress som de mest använda metoderna (Stevens, 
2007). Det som föreslås i Human Resource Management-böcker som lämpligaste metoderna 
vid rekrytering passar inte alltid små företag eftersom de ofta har större informalitet och 



 

 10 

resursbegräsning. Små företag kanske inte har resurserna men kanske inte heller kunskapen 
att implementera de föreslagna metoderna (Stevens, 2007). 
 
Carroll, Marchington, Earnshaw och Taylor (1999) skriver, liksom Stevens (2007), om små 
företags större användning av informella nätverk som rekryteringsmetoder. Carroll et al 
menar att dessa metoder inte är lika effektiva för att undvika diskriminering av kön, ras eller 
funktionshinder. Vissa grupper av människor blir också lättare exkluderade från framtida 
anställningar i små företag genom dessa metoder.  
 
Små företag använder ofta informella tillvägagångssätt vid rekrytering (Jameson, 2000). 
Jameson fortsätter diskussionen att konsekvenserna av dessa informella tillvägagångssätt kan 
vara motstridiga med nuvarande arbetssätt, vilket kan leda till rekrytering av personer som är 
olämpliga långsiktigt. Informella rekryteringsmetoder och olämpliga val kan också leda till 
hög personalomsättning. Många små företag uppgav dock att det som en följd av detta 
genomförde rekryteringar med större omsorg för att säkerställa att de hittar “rätt” person 
(Carroll et al, 1999). 
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3 Metod 
I metodkapitlet presenteras studiens metod som valts för att utreda frågeställningen och för att 
kunna uppfylla syftet med rapporten. I kapitlet beskrivs metoden noggrant genom beskrivning 
av design av studien, urval och hur intervjuerna sammanställdes och tolkades. En 
företagspresentation av de intervjuade företagen redogörs och fallet som studien undersöker 
presenteras. Även alternativa metoder och för-och nackdelar med metodvalet analyseras i 
kapitlet.  
 
 

3.1 Metodpresentation 
Syftet med rapporten är att ta reda på vad för kompetenser, både abstrakta och konkreta, som 
efterfrågas för att få anställning som inköpsassistent. En lucka upptäcktes i teorin inom detta 
yrkesområde och empirin ämnar därför fylla denna. Vi ansåg att en kvalitativ metod med 
semistrukturerade intervjuer var bäst lämpad för att mer djupgående undersöka syftet och för 
att kunna dra nytta av vår egen förståelse och tolkning vid sammanställning av olika svar. 
 
Undersökningen byggde på telefonintervjuer och kompletterande mailfrågor med rekryterare 
och inköpschefer på olika modeföretag som besvarade frågor om eftersökta kompetenser hos 
inköpsassistenter och hur deras rekryteringsprocess gick till. Intervjuerna genomfördes med 
företag med huvudkontor i Sverige och Norge. Företagen var av olika karaktär med olika 
storlek, omsättning, målgrupp och med olika arbetssätt. 

Inköpschefer och rekryterare på olika företag kontaktades med förfrågan om att delta i 
studien. Inköpschefer kontaktades främst på de mindre företagen då de ofta inte har en HR-
avdelning med rekryterare utan låter inköpschefen stå för rekryteringen. Ungefär 30 företag 
med huvudkontor i Sverige och Norge kontaktades med förhoppningen om att ungefär sju-tio 
skulle vilja ställa upp på en intervju. Sju företag från Sverige och Norge intervjuades tillslut, 
varav två av företagen definieras som större koncerner och fem av företagen definieras som 
större företag (Bolagsverket, 2015; Allabolag, 2015). De mindre företagen som tillfrågades 
valde att avstår från en intervju på grund av tidsbrist. Nedan kommer en presentation av de 
företag som studien bygger på.  

3.2 Företagspresentation 

3.2.1 Företag 1 
F1 är ett svenskt företag som funnits i 18 år. Företaget har sammanlagt ca 2000 anställda 
varav 160 på huvudkontoret, 40 personer i lagerverksamhet och resterande arbetar på 
produktionskontoren i Asien och i retailverksamheten. Intervjun genomfördes med 
rekryteringsansvarig som arbetat för företaget i åtta år, hen är dock inte anställd under 
företaget utan kommer från ett eget konsultföretag.  

3.2.2 Företag 2 
F2 är ett svenskt grundat företag med ca 650 anställda, varav ca 100 jobbar på huvudkontoret. 
Det finns ungefär 120 butiker runtom i Sverige och Norge.  Intervjun genomfördes med en 
HR-assistent som närvarar vid rekrytering av inköpsassistenter. Hen har arbetat i företaget i 
snart tre år. På företaget är HR avdelningen en supportavdelning som hjälper chefer på olika 
avdelningar med rekrytering. 
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3.2.3 Företag 3 
F3 är ett svenskt företag med bas i Stockholm som har ca 400 medarbetare runtom i världen. 
Ungefär 150 av dem sitter i kontorsmiljö och 250 arbetar i retailorganisationen. Intervjun 
genomfördes med en HR-Generalist och har varit anställd på företaget i knappt ett år, hens 
huvudfokus är rekrytering till huvudkontoret, men även som stöd vid rekrytering till andra 
länder och till retailorganisationen.  

3.2.4 Företag 4 
F4 är ett Sverige-baserat företag med ett 30-tal butiker, främst i Skandinavien och norra 
Europa. De har också tillgängliga produkter i ca 1500 konceptbutiker, butikskedjor och 
oberoende återförsäljare runtom i världen. F4 har ca 300 anställda varav 70 jobbar på 
huvudkontoret. Företagets retailavdelning består av 15 personer. Intervjun genomfördes med 
en retail-chef och en inköpare med ansvar på retail-sidan.  

3.2.5 Företag 5 
F5 är en Norsk koncern som innefattar fyra stora kedjor och åtta mindre kedjor fördelat på ca 
1500 butiker. Framförallt de fyra stora företagen finns i åtta länder och runtom i Europa och 
utöver Norge finns de flesta butikerna i Sverige och Finland. Huvudkontoret ligger i Oslo, där 
alla inköpsavdelningar för de olika företagen ligger. Koncernen har ca 10 000 anställda, varav 
ungefär 500 jobbar på huvudkontoret. Intervjun genomfördes med en HR-utvecklare som har 
ansvar för rekryteringssystemet, vilket innebär allt som innefattar systemet och strukturen.   

3.2.6 Företag 6 
F6 är en svensk koncern som består av fyra stora kedjor. De har 330 butiker i Norden och 
sysselsätter ungefär 2200 personer. Koncernens huvudkontor ligger i Mellansverige och 
intervjun genomfördes med en HR-partner som arbetar med rekryteringen av 
inköpsassistenter och servar anställande chefer vid rekryteringen.  

3.2.7 Företag 7 
F7 är också det ett svenskt företag som idag är verksamma i 17 länder med strax under 500 
butiker. Huvudkontoret ligger i Sverige där inköpsavdelningen består av ca 150 medarbetare. 
Intervjun genomfördes med en HR-advisor från HR-avdelningen som ansvarar för Design- 
och Purchasing-avdelningen 

3.3 Studiens uppbyggnad 

3.3.1 Studiens design 
Studien är en kvalitativ fallstudie då den rör ett praktiskt problem inom samhällsvetenskap 
utifrån ett helhetsperspektiv (Merriam, 1994:9). Studiens syfte är att undersöka vilka 
kompetenser som efterfrågas vid rekrytering av inköpsassistenter. För att kunna besvara 
frågeställningen och uppfylla syftet krävs en empirisk undersökning som studerar en aktuell 
företeelse i dess verkliga kontext, det vill säga en fallstudie (Yin, 2007:31). Fallet i studien är 
de kompetenser som eftersöks vid rekrytering av inköpsassistenter och kompetenserna 
undersöks i en situation i form av rekryteringsprocessen. I en kvalitativ fallstudie ligger fokus 
på insikt, tolkning och upptäckt och inte på hypotesprövningar (Merriam, 1994:24). Vi har 
under studien utgått från ett tolkningsperspektiv då vi var tvungna att tolka respondenternas 
tankar och åsikter. Valet av metod styrks ytterligare då vårt mål var att skaffa oss en mer 
djupgående insikt inom området som skulle undersökas och hur de inblandade personerna i 
studien tolkade den (Merriam 1994:9).  
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I fallstudier styr teorin ofta en stor del av den nya forskningen som utförs, vilket innebär att 
man gör härledningar från redan existerande teorier inom ämnet. Teorin fungerar som en ram 
för det som ska undersökas och vilken information som behövs samlas in (Merriam 1994:71). 
Detta är också fallet i denna undersökning och styrker valet av design ytterligare. Enligt 
Bryman och Bell (2011) ligger fokus gällande insamling och analys av data vid kvalitativa 
studier vid orden istället för på kvantifiering. Det ligger även fokus på respondenternas tankar 
och språk i en kvalitativ forskning vilket vi har haft i åtanke (Bryman och Bell, 2011). 

3.3.2 Metodval 
För att samla in den information vi behövde till studien var en kvalitativ metod med 
semistrukturerade intervjuer mest lämplig. Bryman och Bell (2011) beskriver att en 
semistrukturerad intervju består av specifika teman nedskrivna på en lista som man förhåller 
sig till under intervjun, men att intervjuobjektet har stor frihet att forma sina svar på sitt sätt. 
Frågorna som står nedskrivna behöver inte komma i kronologisk ordning utan intervjun kan 
formas efter hand. Vi hade en frågemall (se Bilaga 1) som vi utgick från under intervjuerna. 
Bryman och Bell skriver också att frågor som inte står nedskrivna får adderas under intervjun 
vilket vi ansåg var lämpligt för studien. Intervjuerna verkställdes över telefon där högtalare 
sattes på så att samtalen kunde spelas in. Samtalen kunde på så sätt sparas och lyssnas igenom 
flera gånger efteråt vilket minimerade risken för att det som sades missuppfattades (Bryman 
& Bell, 2011). En av oss ställde frågorna medan den andra antecknade och övervakade 
inspelningen. En fördel med att endast en pratade och ställde frågorna var att intervjuobjekten 
inte blev förvirrade av två röster. Efteråt transkriberades intervjuerna utifrån inspelningarna 
ordagrant för att undvika att något skulle förvrängas eller misstolkas.  

Vi valde metoden eftersom vi ansåg att den kunde ge den information som behövdes för att 
besvara frågeställningen. Det var relevant att samla information från de som rekryterar 
inköpsassistenterna för att kunna klargöra vad för kompetenser det är som efterfrågas. 
Bryman och Bell (2011) beskriver att målet med en intervju är att få fram information från 
respondenternas attityder, normer, värderingar och åsikter. Det var också väsentligt för 
studien att respondenterna skulle få förklara och diskutera fram till vad de söker hos en person 
för att kunna ge en mer rättfärdigad bild. 

Frågor ställdes om hur rekryteringsprocessen i företagen går till och vilka personer som sköter 
de olika delarna i processen. En fråga om användningen av sociala medier framfördes och 
huruvida företagen upplevt att det blivit felrekryteringar och dess eventuella orsak. Olika 
frågor om konkreta kompetenser ställdes också, vilken utbildning som är mest meriterande, 
praktikens betydelse och vilka arbetslivserfarenheter kandidaterna ska ha. Abstrakta 
kompetenser såsom vilka personliga egenskaper en person helst ska besitta ställdes och också 
om personkemin och magkänslans betydelse under en intervjusituation. Frågorna var öppet 
formulerade och följdfrågor som ställdes gav intervjuerna olika karaktär.  

3.3.3 Urval 
Ett bekvämlighetsurval gjordes genom att intervjua de företag som var villiga att ställa upp på 
en intervju och som var lämpliga företag för syftet, det vill säga svenska och norska 
modeföretag som anställer inköpsassistenter. Fokus låg på telefonintervjuer eftersom det 
visade sig vara fler personer som ville ställa upp om de fick ta det över telefonen istället för 
att avsätta mer tid genom besök och personliga intervjuer. Intervjuerna varade i ungefär 30-35 
minuter, vilket var tillräckligt för att få den informationen vi behövde. Frågorna har även 
kompletterats med frågor via mail när något har behövts klargöras eller redas ut.  



 

 14 

3.3.4 Tolkning och sammanställning 
Insamlad data från intervjuerna sammanställdes och tolkades för att hitta mönster och kunna 
dra slutsatser grundade på svaren. Förhoppningen var att kunna se gemensamma nämnare och 
faktorer som skulle bistå med sammanställningen av de kompetenser, både konkreta och 
abstrakta, som efterfrågas för att få jobb som inköpsassistent. Vi är medvetna om att 
undersökningen representeras av ett urval av det undersökta området. Paralleller, slutsatser 
och jämförelser är därför baserade på urvalet. Vi valde att inte använda diagram och tabeller 
vid sammanställningen av resultatet trots att det kan uppfattas mer tydligt med en sådan 
presentation eftersom vi ansåg att det var svårt att sammanställa resultatet med en sådan 
metod. Det på grund av att många olika svar gavs på samma frågor mellan de olika företagen 
och att resultatpresentationen då gett ett mer kvantitativt intryck.   

3.3.5 Alternativa metoder 
En alternativ metod hade varit att göra fokusgrupper där inköpare och rekryterare diskuterar 
fram de kompetenser yrket som inköpsassistent eftersöker. Vi anser dock att det hade blivit 
svårt att organisera en fokusgrupp och få respondenter att komma till ett fokusgruppstillfälle, 
samt att arbetet med fokusgrupper skulle blivit för tidskrävande. En mer omfattande 
enkätundersökning där rekryterare och inköpschefer från olika modeföretag utgör 
respondenterna hade också varit ett alternativ. Detta alternativ hade också kunnat bli 
problematiskt eftersom det kan bli svårt för intervjuobjekten att ge en rättfärdigad bild när de 
inte har möjlighet att förklara sina svar. 

3.4 Metodreflektion 

3.4.1 För- och nackdelar 
Fördelen med valet att göra ett bekvämlighetsurval var att fokus inte låg på ett eller få 
specifika företag utan att vi kunde vara öppna för alla modeföretag inom branschen som 
anställer inköpsassistenter. Hade valet gjorts att inrikta oss på ett specifikt företag hade vi 
blivit beroende av att få svar från just dem och därför kunnat fastna vid uteblivet svar. Istället 
blev det möjligt att gå vidare med ett annat företag om något företag inte ville ställa upp. 
Fördelen med valet av att använda semistrukturerade intervjuer var att möjlighet gavs att 
diskutera tillsammans med respondenten och ställa motfrågor om något inte kändes helt klart. 
Att metoden var flexibel men samtidigt innehöll en klar mall över vad som skulle utredas 
kändes passande för de frågor som berördes. En fördel med valet att använda telefonintervjuer 
var att respondenterna inte lika lätt påverkades av faktorer hos intervjuarna som kön, klass, 
ålder eller etnisk bakgrund (Bryman & Bell, 2011). 

En risk som sågs innan alla intervjuer var genomförda, var att inte tillräckligt många skulle 
ställa upp och att det skulle lett till otillräcklig data för att genomföra en rättfärdigad analys. 
En risk skulle då också ha blivit att analysen inte skulle blir representativ för verkligheten i 
branschen. Antalet rekryterare och inköpschefer som tillslut ställde upp på telefonintervjuer 
blev sju stycken. Detta ansåg vi vara något för få för att kunna dra generella slutsatser, men 
trots det tillräckligt många för att kunna dra paralleller och jämförelser. Vid intervjuer finns 
även risk att frågor formuleras på fel sätt som kan leda till bristfällig information och missleda 
de man intervjuar genom frågans formulering. Nackdelar med telefonintervjuer är att de oftast 
inte kan vara lika långa som personliga intervjuer och de kan fungerar sämre vid känsliga 
frågor (Bryman & Bell, 2011). Bryman och Bell menar också att en nackdel med 
telefonintervjuer är att intervjuaren inte kan reagera på respondentens ansiktsuttryck, vilket i 
vissa fall kan vara väsentligt.   
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3.4.2 Etiska aspekter 
Inom samhällsvetenskaplig forskning finns det en etisk grundläggande riktlinje som brukar 
kallas för informerat samtycke (Denscombe, 2004:221). Grunden ligger i fyra aspekter: 

• Deltagare informeras om all väsentlig information om vad som kommer inträffa och 
vad som kan inträffa under intervjun och i studien, 

• deltagare ska kunna förstå informationen som ges, 
• deltagare ska vara kapabel att göra välövervägda bedömningar, 
• och beslutet om att delta ska vara frivilligt och utan press och påverkan (Denscombe, 

2004:222) 
Alla fyra aspekter har tagits under beaktning under studien och i intervjuerna. Alla de 
intervjuade har blivit informerade om studiens syfte och hur intervjun ska gå till. Alla som 
ställde upp för intervju gjorde det frivilligt utan press och påverkan.  
 
Då två av företagen bad om att få vara anonyma i studien valde vi att presentera alla sju 
företagen anonymt. Eftersom det inte är relevant för studien att veta de undersökta företagens 
namn har det ingen påverkan på studiens kvalitet att hålla företagen anonyma. För att skydda 
identiteter på till exempel företag brukar forskare använda pseudonymer för organisationer i 
sina studier (Denscombe, 2004:219). Descombe beskriver vidare att det är viktigt att 
forskarna presenterar detaljer om metoden för datasamlingen, eftersom att andra forskare 
måste kunna kontrollera hittad datas validitet. För att kunna presentera sådan information utan 
att avslöja vilka företag som medverkat i studien används pseudonymer för organisationerna 
och dessa kan väljas på två olika sätt. I aktuell studie valdes att benämna de sju medverkande 
företagen som F1 till och med F7. Ibland räcker inte en pseudonym som tillräckligt för att 
skydda någons identitet, utan det kan krävas att mer information detaljförändringar 
(Denscombe, 2004:219) som deltagarnas roller eller kön. Det var inte aktuellt i studien 
eftersom de intervjuades yrkesroller var relevanta för resultatet och studiens kvalitet. Det kan 
därför finns en liten risk att organisationerna i studien blir avslöjade.  
 
Patel och Davidsson (2011:75) tar upp vikten av att man visar genuint intresse för den man 
intervjuar. Det uppstår en personlig relation vid ett intervjutillfälle som påverkar hur intervjun 
går. Man måste som intervjuare respektera känslor så att intervjuobjektet inte upplever att 
man dömer eller kritisera, både vad man säger verbalt och vad man säger med gester och 
ansiktsuttryck. Det här togs under beaktning under studiens intervjuer.  

3.4.3 Tillförlitlighet och validitet 
Under studien lades mycket fokus på att samla in så många personer att intervjua som möjligt 
för att öka antalet deltagare i undersökningen och därmed öka tillförlitligheten. Vi är 
medvetna om att det är omöjligt att genomföra semistrukturerade intervjuer på ett identiskt 
sätt. Intervjuerna försökte dock att genomföras på ett så likt sätt som möjligt så att frågorna 
skulle uppfattas på ett överensstämmande sätt och skapa mer tillförlitlighet. Om de 
intervjuade personerna uppfattar frågorna mycket varierande kan det bidra till en felaktig 
tolkning och försvåra en rättfärdig analys. Vi ville undvika intervjuareffekten och det var 
därför betydelsefullt att frågorna var ställda på ett tydligt och neutralt sätt. Validiteten kunde 
ökas genom att vi som intervjuare agerade opartiskt eftersom det då blev mindre risk att de 
påverkade den intervjuades svar (Bryman & Bell, 2011).  

I en kvalitativ forskning är inte validiteten endast knuten till datainsamlingen, utan den ska 
genomsyra hela processen av studien och det kan ta sig uttryck i hur forskaren lyckas använda 
sin egen förståelse genom hela forskningen (Patel & Davidsson, 2011:106). Gällande 
datainsamlingen är validiteten viktig i form av att forskaren lyckas hitta nog med underlag för 
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att kunna spegla studiens område. I denna studies fall kan just det bli svårt då endast sju 
företag med liknande karaktär medverkat i studien, vilket inte speglar hela studiens område, i 
det här fallet inköpsassistenter inom modebranschen (Patel & Davidsson, 2011:106). 
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4 Resultat 
Det här kapitlet ämnar sammanfatta och presentera insamlad data från sju genomförda 
intervjuer med rekryterare från olika modeföretag i Sverige och Norge. Kapitlet kommer 
inledas med företagens rekryteringsprocesser och sedan kommer konkreta och abstrakta 
kompetenser företagen eftersöker presenteras. Sammanställningen av resultatet från 
intervjuerna presenteras tematiskt.   

4.1 Rekryteringsprocessen  
I F1 är den rekryteringsansvariga en konsult som kommit in från ett eget företag och är inte 
anställd på företaget som de resterande intervjuobjekten visar sig vara. I F1 är det den 
rekryteringsansvariga som sköter alla rekryteringar till huvudkontoret. Processen i F1 går till 
så att en annons läggs ut på företagets hemsida, på sociala medier, och på annonseringssidor. 
Den rekryteringsansvariga går igenom med chefen vilka kompetenser och personligheter som 
behövs som den rekryteringsansvariga sedan sammanställer i en kravspecifikation med 
framarbetade värdeord som används vid annonsering. Den rekryteringsansvariga gör även 
gallringen av de ansökande och den första intervjun med det urvalet som gjorts. Inköpschef 
kommer in först när den första intervjun är gjord. Ibland utförs också personlighetsanalyser i 
företaget. 
 
I F2 fungerar HR-avdelningen som en supportavdelning och hjälper till vid rekryteringen. Det 
är inköpschefen på företaget som är ansvarig för beslut om vem man rekryterar. I F2 lägger de 
först ut en annons som HR-avdelningen bestämmer utformningen på, där ansökningstiden är 
två veckor. Samtidigt som en annons läggs ut kollar de upp om det finns någon intern som 
passar för tjänsten och som kan tänka sig att byta jobb eller om det är någon praktikant som är 
lämpad för tjänsten. HR-assistenten på företaget berättar också att det starka varumärket som 
företaget har ibland innebär att de inte behöver gå ut i externa kanaler varje gång utan att de 
kan får tillräckligt med ansökningar till tjänsten ändå. De gör sedan urvalet som består av de 
som stämmer överens med den befintliga kravprofilen chefen varit med och format. Någon 
från HR-avdelningen, ofta HR-chefen, kan också sitta med vid intervjuer efter inköpschefens 
önskemål. 
 
F3 börjar med att titta internt i företaget om någon är lämpad för tjänsten samtidigt som de går 
ut med en annons på bland annat deras hemsida. HR-generalisten på företaget har tillsammans 
med chefen för det team den nya inköpsassistenten ska jobba för, ett möte om vilka 
kompetenser och vilken bakgrund kandidaten ska ha. När urvalet har gjorts, som ofta består 
av fem-sex personer, går intervjuerna ut på att se hur bra personen matchar företagets 
kravspecifikation som är sammanställt i en modell. HR-generalisten är med rekryterande 
chefen vid första intervjun och de sitter sedan tillsammans efteråt och utvärderar vilka som 
ska gå vidare till en andra intervju. Vid den andra intervjun är det den rekryterande chefen 
som tillsammans med någon från arbetsteamet som utför intervjun. HR-generalisten kan även 
vara med vid andra intervjun beroende på hur trygg den rekryterande chefen känner sig i 
rekryteringsprocessen. I F3 använder de sig väldigt sällan av något konsultföretag vid 
rekrytering utan försöker sköta all rekrytering själva. 
 
I F4 är det inköpschefen tillsammans med en ansvarig på HR som sköter rekryteringen av 
inköpsassistenter vid första intervjun. Vid en andra intervju kan det räcka med inköpschefen. 
F4 använder sig också av interna rekryteringar, men lägger alltid ut annonser på 
annonseringssidor ändå och vill köra processen fullt ut. När ansökningar kommit in, som 
oftast är väldigt många, hjälper HR till med urvalet bland kandidaterna och väljer ut några 
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personer som får en telefonintervju. Vid intervjutillfället använder företaget en mall de går 
efter som både har fokus på ett kompetensperspektiv, ett ledarperspektiv och vilka personliga 
egenskaper som passar ihop med F4s värderingar. 
 
Vad gällande F5, som är en stor koncern med många företag, hjälper HR-avdelningen till vid 
annonsering och för att förbereda ansvariga avdelningschefer inför intervjuer. De kan också 
närvara vid första intervjun om chefen behöver extra hjälp. Det är precis som många av de 
andra företagen avdelningschefen som beslutar om vem man rekryterar och HR-avdelningen 
finns till som stöd och hjälp. De tar också de väldigt sällan hjälp av konsultföretag vid 
rekrytering. Processen i F5 går till så att avdelningschefen i de olika företagen tar kontakt med 
HR-avdelningen om de upptäcker att ett behov för nyanställning finns. HR hjälper sedan till 
med vilka kanaler en annons ska gå ut i och kompletterar med spontanansökningar som har 
kommit till den avdelningen, de kollar också om det finns några interna som är lämpade för 
tjänsten. F5 berättar att det i ca 30-40% av fallen är någon intern som får tjänsten och att en 
annons läggs ut om de inte hittar någon intern som är lämpad. Vid ett intervjutillfälle har F5 
inte någon tydlig mall de går efter men att deras värdeord ska matchas med den som 
intervjuas. Värdeorden på företaget är inte heller de nedskrivna utan är något som företaget 
jobbar med mer abstrakt.   
 
I F6 hjälper HR-partnern till och tillhandahåller hjälpmedel till den ansvariga chefen vid 
rekrytering. I F6 är det alltid chefen som bestämmer vem som rekryteras och HR fungerar 
som en extra hand vid den processen. F6 arbetar alltid med en befattningsbeskrivning till sina 
tjänster. Tjänsten läggs sedan ut på intranätet och nästan alltid på företagets hemsida. Ett antal 
kandidater väljs ut som kommer till en första intervju där chefen och möjligen någon 
nyckelperson kan medverka. Några sorteras bort och sedan till en andra intervju brukar fler 
medverka, bland annat HR-partnern och en nyckelperson från avdelningen. F6 berättar också 
att de ställer sig mycket positiva till interna rekryteringar. 
 
I företag F7 använder de sig av samma process oberoende av vilka tjänster de söker. De 
lägger först och främst ut en annons på deras hemsida och tar vid behov hjälpa av andra 
kanaler. Urvalet görs utifrån kvalifikationskrav och de önskade kompetenserna som är satta. 
HR gör sedan intervjuer tillsammans med rekryterande chefer med ett antal utvalda 
kandidater. Intervjuer kan också kompletteras med arbetsprover och tester. F7 tar inte heller 
hjälp av något externt konsultföretag eller rekryteringsföretag vid rekryteringen.  
 
Genomgripande för alla de olika företagen är att processen bestå av mer än en intervju. De 
flesta företagen har två intervjuer. F4 använder sig även av en telefonintervju innan första 
intervjun. Alla företagen använder sig på ett eller annat sätt av en HR-avdelning i samband 
med rekryteringen. I de flesta företagen är HR-avdelningen en typ av stödfunktion som ofta 
ansvarar för annonsering och som kan medverka som stöd vid en första intervju. F1 skiljer sig 
lite mot de andra då den rekryteringsansvariga har större ansvar och beslutar vem som ska 
anställas eller inte. De övriga företagen påpekar att det är den ansvariga chefen som har den 
avgörande rösten och beslutar vem som anställs.  
 
Alla företag tittar efter möjligheten att rekrytera internt. De flesta företagen lägger ut en extern 
annons samtidigt som intern personal får möjlighet att söka tjänsten. Några företag skiljer sig 
dock åt huruvida de annonserar ut tjänsten parallellt med interna kandidater. F5 säger: 
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Det första steget är att titta om vi redan har några interna som skulle funka […] om vi då 
kommer på att vi måste ha flera att välja på lägger vi ut en annons. Det sker ju i kanske 
30-40% av fallen. 

 
F4 säger å andra sidan: 

 
Även om vi har internrekryteringar så vill vi ju lägga ut annonsen och köra processen 
fullt ut. 

 
F4 är det företaget som minst använder sig av internrekryteringar och berättar att de flesta av 
de nya tjänsterna fylls upp av person utanför företaget. F3, F5 och F7 berättar att de i största 
mån försöker undvika att använda någon extern hjälp vid rekrytering, utan sköter det inom 
företaget. F1, å andra sidan, använder sig av en person från ett konsultföretag som inte är 
anställd på företaget. F6 skiljer sig från de övriga företagen gällande hjälpen från HR-
avdelningen. Där tas hjälp från HR in vid andra intervjun medan de övriga företagen ofta tar 
hjälp av HR vid den första intervjun och sedan utför chefen den andra intervjun själv eller 
med någon från det framtida arbetsteamet.  

4.1.1 Kravprofiler och kompetensmallar  
I rekryteringsprocessen ingår även användandet av kravprofiler och kompetensmallar. F1 
använder underlag som den rekryteringsansvariga har med sig från sitt tidigare företag. Hen 
gör en kravspecifikation där kompetenser och vilken personlighet som eftersöks finns med. 
Företaget har vissa värdeord som de jobbar med i sina annonser och som måste matchas med 
personen som ska anställas. I F2 görs urvalet efter en kravprofil som chefen tillsammans med 
HR har satt. Den fokuserar på vilka erfarenheter kandidaten ska ha och vilken utbildning. F3 
utgår från en intern mall vid rekrytering. Företaget kallar den CPR-modellen som står för 
Competence, Personality och Result. Competence står för konkreta kompetenser som till 
exempel kunskap inom ett datorsystem som företaget använder sig av. Personality handlar om 
företagets värderingar, vilket hen uttrycker är en ganska avgörande punkt. Result handlar om 
vad man presterat i tidigare roller och innefattar vad tidigare referenser sagt. 
 
F4 använder liksom F3 en mall de går efter. Den är utarbetad utifrån ett kompetensperspektiv 
och innebär vilka kompetenser företaget behöver just då. Mallen är också utarbetad från ett 
ledarskapsperspektiv. Företaget kallar det valuebased rekrytering där företaget tittar efter 
personliga egenskaper som ska passa in på företaget. De påpekar också att det är lättare att 
hitta personer som matchar företaget i Sverige än när det gör internationella rekryteringar. I 
F5 har de inte några specifika mallar de går efter vid rekrytering, utan att intervjuerna får 
formas lite utefter personen som håller i den. F5 har några värdeord de arbetar efter och som 
de letar efter vid en anställningsintervju men inte heller dem är nedskrivna. 
 
F6 har en profil med krav som kandidaten måste uppfylla utifrån en befattningsbeskrivning 
som beskriver yrkets huvudsakliga arbetsuppgifter. Kravprofilen innehåller utbildningskrav, 
erfarenhetskrav och kunskapskrav. Sedan ser företaget till ett antal personliga kompetenser 
och att kandidater stämmer in på företagets värdeord som de kallar för KENT, där K står för 
kunden, E står för enkelt, N står för nytt och T står för tillit. 
 
F7 säger liksom F5 att de inte använder någon specifik mall vid rekrytering, men att 
kandidaterna måste matcha företagets kvalifikationskrav och önskade kompetenser. Det går 
inte se någon gemensam mall mellan de olika företagen. De flesta företagen jobbar utefter 
nedskrivna kompetenser och kravprofiler som ofta är utarbetade efter företagets värderingar 
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och policys. F3 och F6 berättar om olika interna modeller de använder sig av som företaget 
arbetat fram efter företagets värdeord. Sammanfattningsvis kan slutsatsen dras att sex av sju 
företag använder sig av nedskrivna mallar vid rekryteringen. Företagen benämner dem olika 
men innebär i de flesta fall ungefär samma saker. Företagen matchar olika abstrakta och 
konkreta kompetenser med företagens värdeord och använder det som underlag vid 
rekryteringen.  

4.1.2 Social rekrytering  
De flesta företagen berättar att de i första hand använder sig av sina egna hemsidor och 
intranät för annonsering. Fyra av företagen nämner Facebook och LinkedIn som hjälpmedel 
vid annonsering. Habit, Modeverket och Arbetsförmedlingen omnämns också som 
annonseringssidor bland företagen. Habit (2015) säger sig själva vara modebranschen egen 
facktidning som bevakar och skriver om mode- och branschtrender ur en affärsvinkel. 
Modeverket (2015) är en Internetsida som erbjuder rådgivning och där företag kan annonsera 
och rekrytera tjänster inom mode. Fashionnet, som är en annonseringssida med fokus på 
modejobb, använder sig fem av företagen av och F5 säger: 
 

[...] när det gäller tjänster för produktinköp har vi varit på Fashionnet ganska ofta för där 
ser vi att vi träffar rätt folk. 

 
Både F3 och F5 nämner Textilhögskolans hemsida som potentiell annonseringssida. F3 
förklarar:  
 

Vår tanke är väl kanske att i framtiden fokusera på vissa utvalda universitet där vi tror vi 
kan hitta sourcing kompetenser. Det vi har märkt när det kommer till speciellt active 
sourcing till våra tekniska produkter är att det är ganska svårt att hitta framför allt 
kvalificerade inköpare. [...] någon som kanske har läst i Borås till antingen 
Textilekonom eller Textilingenjör. 

 
F5 som har bas i Norge lägger ut sina annonser på Finn.no som motsvarar Careerbuilder eller 
Monster i Sverige. Skillnaden är dock att Finn.no har monopol på jobbannonser i Norge så där 
behöver de inte göra något val. När företaget annonserar i Sverige använder de sig av 
Fashionnet. F5 har också tidigare annonserat på Textilhögskolans hemsida då tjänsten i fråga 
inte kräver att personen har tidigare års erfarenheter av yrket. 
 
F2 påpekar att de, på grund av deras starka varumärke, inte alltid behöver gå ut i externa 
kanaler såsom Metro, där de måste lägga mycket pengar på annonser, utan att de får 
tillräckligt med ansökningar ändå. F7 förstärker detta genom att berätta att de bara ibland 
använder företagets Facebooksida eller LinkedInkonto då det nästan aldrig är svårt att få 
tillräckligt med ansökningar när det gäller rollen som inköpsassistent. F4 berättar att de främst 
använder LinkedIn för att kolla upp potentiella kandidater och inte för annonsering.  

4.1.3 Felrekrytering 
Vid frågan om huruvida de intervjuade upplever att det förekommer felrekryteringar av 
inköpsassistenter var det 50/50 som svarade ja och nej på frågan. Ett av företagen svarade inte 
på frågan. F5, som svarade ja på att felrekrytering ibland händer motiverade det med följande: 
 

Det händer ju tyvärr. Det ligger nog oftast på oss att vi inte har gjort ett tillräckligt 
grundligt jobb i rekryteringen för det är ju ofta man inte riktigt är tydlig på vilka 
förväntningar vi har [...] 
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Även F7 ser att det ibland inträffar att fel person får jobbet, men att de i företaget hela tiden 
jobbar på att rekryteringsprocessen ska minimera felrekryteringar. F2, som är ett av de företag 
som svarade nej på frågan om felrekrytering, motiverar det med: 
 

[...] det är ju just det att vi tar in många praktikanter och då har vi redan “provat” dem. 

4.2 Konkret kompetens  

4.2.1 Arbetslivserfarenheter 
F1 ser inköpsassistent som en ganska enkel roll som fungerar som en språngbräda in i 
företaget och som sedan kan leda till ett jobb som controller, visual merchandiser, inköpare, 
på produktion eller inom marknadsföring. För ett jobb som inköpsassistent är det för F1 inte 
viktigt att man har jobbat i butik inom företaget. Företaget säger att om man tittar 
övergripande så är abstrakt kompetens såsom egenskaper och personlighet långt mycket 
viktigare än konkret kompetens såsom arbetslivserfarenheter och utbildning. Liksom för F1 
väger abstrakt kompetens högre än konkret kompetens i F3 och F3 kräver ingen tidigare 
arbetslivserfarenhet, utan tar gärna sina inköpsassistenter direkt från högskolor och 
universitet. F2 tycker att butiksjobb är bra och väldigt meriterande, gärna på företagets egna 
butiker eftersom man då förstår den delen av processen. F2 har även en viktig policy om att 
rekrytera internt och att ge de personer inom företaget med rätt kvalifikationer en chans till 
intervju. För F2 väger abstrakt och konkret kompetens lika tungt.  
 
F4 ser butikserfarenhet som en väldigt bra erfarenhet i och med att man då får förståelse för 
hela processen och får erfarenhet av kundkontakt. Butikserfarenheten behöver inte vara i 
företagets egna butiker men F4 ser det som meriterande att ha jobbat i butik inom 
modebranschen. F5 ser också gärna att man har erfarenhet av butiksjobb och de säger också 
att om erfarenheten är från någon av deras egna butiker så är det lättare att huvudkontoret 
lägger märke till en, men att det även fungerar bra med butikserfarenheter från andra butiker 
än bara modebranschen.  
 
F6 ser butiksarbete som en avgörande erfarenhet och ser även gärna att man har arbetat i 
någon av företagets egna butiker. F6 ser också mycket positivt på interna rekryteringar. De ser 
även gärna att inköpsassistenterna har arbetat med liknande arbetsuppgifter innan, alltså 
rekryterar de inte personer som bara har en utbildning i bagaget och saknar andra 
arbetserfarenheter. Erfarenheter ska vara från detaljhandeln och helst inom modebranschen. 
F7 ser också butiksjobb inom retail som viktigt och mycket meriterande. F7 ser gärna att man 
har jobbat i deras egna butiker, men att det viktigaste och bästa är en blandning med olika 
erfarenheter inom retail. 
 
Sammanfattningsvis gällande arbetslivserfarenheter anser fem av sju företag att butiksjobb är 
väldigt viktigt eller direkt avgörande för en anställning som inköpsassistent. F6 säger: 
 

Butiksarbete ser vi absolut som meriterande om man har den erfarenheten […] 
 
Fyra av de företag som föredrar att man ha arbetat i butik ser gärna att man arbetat i deras 
egna butiker och ser mycket positivt på intern rekrytering från egna butiker. F1 och F3 
utmärker sig lite genom att uttrycka att många andra parametrar är viktigare än 
arbetslivserfarenheter, F3 är den enda som säger att de gärna tar personer direkt från 
utbildningar utan annan relaterad arbetslivserfarenhet.  
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4.2.2 Praktikerfarenheter 
F1 ser inte praktik som ett krav för att få anställning som inköpsassistent men berättar att det 
är ett plus. För F2 är praktik mycket viktigt och de anser att praktik under utbildningen är 
avgörande då de som praktiserat på företaget väldigt ofta får anställning som inköpsassistenter 
på företaget efteråt. F3 menar också att praktik är meriterande och en stor styrka och att de 
personer som genomfört en praktik på företaget har försprång i rekryteringsprocessen. F4 och 
F7 ser också praktik som meriterande och ofta börjar en anställning som inköpsassistent i F7 
med en praktikperiod. 
 
F5 och F6 ser precis som F1 inte praktik som jätteviktigt, men ett litet plus eftersom att man 
då har fått en inblick hur arbetet fungerar. F6 menar det är viktigare med annan 
arbetslivserfarenhet. 
 
Samtliga företag ser att en praktikplats inom inköp är meriterande, dock är vikten av det i 
olika grader. F1, F5 och F6 menar att praktik bara är ett litet plus och därför inte avgörande. 
Tre av företagen menar att det är väldigt bra att göra praktik inom företaget då många av deras 
inköpsassistenter fått anställning efter sin praktik hos dem. F2 utmärker sig genom att säga att 
praktik är avgörande för en anställning.  

4.2.3 Utbildningserfarenheter 
I F1 är baskravet vad gällande utbildning bara att inköpsassistent-aspiranten ska ha studerat en 
kurs i materiallära på minst 7,5 högskolepoäng. I valet mellan en yrkesutbildning eller en 
kandidatutbildning från Textilhögskolan som Textilekonom, Textilingenjör eller Textil 
produktutveckling anser F1 att en utbildning från Textilhögskolan slår högre. F2 anser också 
att det krävs en textilutbildning för att bli inköpsassistent men att yrkesutbildningarna med 
invävd praktik är bäst, eftersom man då får den viktigaste erfarenheten i form av praktik. 
Därför ser de helst att deras inköpsassistenter studerat på Proteko. 
 
F3 tycker liksom F1 att personer som har gått utbildningarna Textilekonom och 
Textilingenjör på Textilhögskolan i Borås prioriteras före andra utbildningar som till exempel 
yrkeshögskolor. F4 ser också helst att personen i fråga har en examen som Textilekonom på 
Textilhögskolan i Borås. F5 som har sitt huvudkontor i Norge berättar även de att en 
utbildning som Textilekonom från Textilhögskolan i Borås är mycket eftertraktad. Detta 
eftersom det inte finns någon motsvarande utbildning i Norge och de anser att utbildningen 
har en väldigt bra kombination av textil och ekonomi. F5 berättar också att de har många 
inköpsassistenter med en bakgrund som Textilekonom.  
 
F6 tycker att en högskoleutbildning generellt är bra och att textilkurser är meriterande. F6 
berättar dock vidare att det ofta kan väga upp om man har lång erfarenhet av ett arbete inom 
området och att det ofta kan väga upp för eventuellt utebliven utbildning. I F7 är en 
universitetsutbildning och en examen inom ekonomi och textil på minst två år ett krav för att 
få jobb som inköpsassistent. Huruvida det är en yrkesutbildning eller en utbildning på 
högskola/universitet spelar ingen roll så länge man har läst ekonomi och textil i minst två år. 
 
Sammanfattningsvis anställer fyra av de sju undersökta företagen hellre en person som gått en 
kandidatutbildning på Textilhögskolan än en yrkesutbildning till rollen som inköpsassistent. 
Tre av företagen uttrycker specifikt att de föredrar en person som läst på 
Textilekonomprogrammet. F4 säger: 
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Tittar man utbildning tycker jag fortfarande att Textilekonom är den bästa bakgrunden 
och det vi prioriterar högst. 

 
F2 utmärker sig genom att som enda företag uttryckligen föredra en yrkesutbildning med 
invävd praktik och sa i intervjun att de helst tog personer som studerat på Proteko. Två av 
företagen anser att det inte spelar så stor roll vart man läst så länge man läst ekonomi och 
textil. F6 utmärker sig också genom att säga att utbildning inte är ett krav utan att erfarenhet 
från liknande arbete kan räcka och till och med väga tyngre för anställning till rollen som 
inköpsassistent. F1 skiljer sig också något från majoriteten av de andra förtagen då kravet 
endast är en kurs i materiallära på 7,5 högskolepoäng.    
 
Det kom även upp i tre av intervjuerna (F2, F3, F4) att de som anställer föredrar att rekrytera 
en person som har gått samma utbildning som de rekryterande inköpscheferna själva har gått. 
F3 säger att de helst väljer personer som gått Textilekonom eller Textilingenjör på 
Textilhögskolan i Borås eftersom att managern för teamet har läst där och att de därför vet att 
det är en bra utbildning. 

4.3 Abstrakt kompetens  

4.3.1 Personliga egenskaper och karaktärsdrag 
De personliga egenskaperna som företagen sagt att de eftersöker hos sina inköpsassistenter 
skiljer sig mycket företagen emellan. En del egenskaper dyker upp fler gånger men de flesta 
är specifika för företagen. Fyra personliga egenskaper som nämnts i fler av intervjuerna är att 
vara positiv, driven, flexibel och att tänka business. 
 
Några av egenskaperna och karaktärsdragen liknar varandra som till exempel ambitiös och 
driven som är snarlika egenskaper. Även engagerad och passionerad är liknande egenskaper 
som uppkommit. I intervjuerna uppkom alla möjliga sorters egenskaper och det stod klart att 
företagen inte söker samma personligheter till rollen som inköpsassistent. 
 
Specifika egenskaper som kommit upp är att F1 till exempel tar upp att man ska vara ung och 
härlig, vilket är mycket diffusa egenskaper. Jordnära och ödmjuk är specifika egenskaper som 
F4 tar upp, medan F5 värderar kommersiellt tänkande som viktiga egenskaper hos sina 
inköpsassistenter. Även F6 är mer inne på rena arbetsfördelar som viktigast, till exempel ska 
man vara snabb på att reagera på förändring, ha företagaranda och tänka kommersiellt. Det är 
tydligt att företagen antingen ser personlighetsdrag eller arbetsfördelar som viktigast. F1, F2, 
F3 och F4 fokuserar på sådant som unnar ens personlighet såsom att vara positiv, jordnära 
ödmjuk, härlig, passionerad och så vidare, medan F5, F6 och F7 fokuserar på egenskaper 
såsom att tänka business, tänka kommersiellt, vara strukturerad, serviceinriktad, och vara 
snabb på att reagera på förändring. 

4.3.2 Personkemi och magkänsla 
De sju intervjuade företagen fick svara på frågor om hur mycket de tror att känsla och 
personkemi spelar in i valet av anställning. En av frågorna var formulerad med en skala där 
intervjuobjekten fick ranka på en skala från 1-5 hur mycket det tror att personkemi spelar in i 
beslutet, där 1 var väldigt lite och 5 var väldigt mycket. 
 
Fyra av företagen svarade på frågan att de anser att det hade stor betydelse och svarade 4 eller 
5, att känsla och personkemi har stor påverkan på beslutet om vem man ska anställa till rollen 
som inköpsassistent. F1 satte en självklar 5 med motiveringen: 
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Man kan vara hur smart som helst och ha alla utbildningar i världen men är man inte rätt 
person anställer vi inte henne, eller honom. 

 
Även F4 svarade 4 eller 5 men tillägger även att det är farligt att rekrytera för mycket utifrån 
känsla och personkemi eftersom att man då har en tendens att bara rekrytera de som är 
likasinnade en själv. Risken är då att det blir för likriktat och en grupp behöver olikheter för 
att stretcha sig till bättre prestationer. Därför anser F4 att man som företag bör sträva efter en 
etta på skalan för att få så låg påverkan som möjligt. Även F5 håller med om det och säger: 
 

Det har nog kanske större betydelse än vad man hade önskat att det hade.  
 
Tre av företagen svarade inte på frågan. F6 säger att det är svårt att säga eftersom det varierar 
från rekrytering till rekrytering, men att hens strävan ur ett HR-perspektiv är att det ska vara 
så lågt som möjligt.  
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5 Analys 
I det här kapitlet analyseras resultatet från den empiriska datainsamlingen. Analysen är 
uppbyggd område för område och analyserar samband, likheter och olikheter mellan 
informationen från intervjuerna med de olika företagen. Analysen reflekterar även över 
tidigare forskning och dess samband med den aktuella studien. 

5.1 Rekryteringsprocessen 
Samtliga företag som intervjuades hade HR-avdelningar på sina företag. Dessa var dock av 
olika karaktär och varierade bland annat gällande huruvida personer från avdelningen utförde 
intervjuer eller bara medverkade som stöd vid rekryteringen. Både Garcia et al (2003) och 
Feuer (2000) berättar om svårigheten som finns med att hitta rätt person för en tjänst. Jago 
(1997) hävdar att det krävs att man använder sig av rätt rekryteringsmetod för att hitta en 
lämplig person till en tjänst och att en företagsledare med fördel borde använda sig av 
speciellt utbildade rekryterare för att hitta rätt personer. F3 berättar att deras HR-avdelning 
endast består av två personer, något som kan bero på att företaget är av något mindre storlek 
än de andra företagen. HR-avdelningen är också olika mycket involverade i själva 
rekryteringen och några av företagen trycker på att de mest fungerar som stödfunktion och att 
det är inköpschefer som bestämmer vem som är bäst lämpad för tjänsten. F6 till exempel 
säger: 
 

Det är alltid chefen som är ansvarig för rekryteringen, som liksom äger rekryteringen. 
Men jag hjälper ju till och tillhandahåller hjälpmedel. 

 
Många små företag, som var tillfrågade för intervju, valde att avstå på grund av tidsbrist. I de 
företagen saknas oftast HR-avdelning helt och där är det oftast inköpschefen eller aktuell 
inköpare på företaget som står för rekryteringen av inköpsassistenter. Detta får stöd i teorin då 
Jameson (2000) berättar att små företag ofta använder informella metoder vid rekrytering på 
grund av till exempel resursbegränsning och att konsekvenserna av det kan leda till att 
personer som är olämpliga långsiktigt anställs. Det innebär även att personer utan utbildning 
inom rekrytering ofta har anställningsansvar på mindre företag.  
 
Både informationen från intervjuerna och teorin stödjer att det första steget för att hitta rätt 
person för ett jobb är definiera arbetsrollen (Garcia et al, 2003; Fernández-Aráoz et al, 2009). 
I flertalet av intervjuerna framkom det att det ofta är HR-personal och någon avdelnings- eller 
inköpschef som tillsammans sammanställer en arbetsbeskrivning. Denna matchas sedan med 
en kravspecifikation eller kravprofil som uppkommer utifrån arbetsbeskrivningen och 
företagets värderingar. Garcia et al berättar också att det som görs efter definieringen av 
arbetsrollen är att sammanställa den kompetens man eftersöker och att det där bör 
sammanställas både konkret och abstrakt kompetens.  
 
Företagens process kan sedan mer eller mindre likställas med den rekryteringsprocess Garcia 
et al (2003) och Fernández-Aráoz et al (2009) beskriver i sina avhandlingar. Efter annonsen 
gått ut görs ett urval utefter analys av de kompetenser man sökt och urvalen blir sedan 
tillkallade till intervju, sista steget är att välja ut den bästa kandidaten till tjänsten. Alla företag 
berättar också att de använder sig av mellan en till tre intervjuer för att välja sina kandidater 
liksom tidigare nämnda forskare också skriver om. F1 berättar att de ibland använder sig av 
personlighetsanalyser för att välja sina kandidater. De intervjuade företagen påpekar nästan 
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alla att de också kollar om det finns någon internt i företaget som är lämpad för en tjänst. Det 
är något som Fernández-Aráoz et al (2009) också framhäver i sin forskning.  
 
Alla utom ett företag använder sig av nedskrivna kompetensmallar som hjälp i samband med 
rekrytering. Detta styrks i tidigare forskning då både Garcia et al (2003) och Fernández-Aráoz 
et al (2009) skriver om att det behövs en identifikation av arbetsrollen, där beskrivning av 
både arbetsuppgiften och specifika egenskaper och kvalitéer skildras. F5 skiljer sig något då 
de inte arbetar med nedskrivna mallar vid rekryteringen.  

5.1.1 Social rekrytering  
Ett flertal av de tillfrågade företagen använder sig av annonseringssidor som Fashionnet för 
att nå kandidater. F5 berättar att sidan används för att de där hittar den typen av människor de 
letar efter. Doherty (2010) berättar att social rekrytering har blivit allt mer förekommande och 
att metoden gör det lättare för företag att rikta in sig på en specifik grupp med önskade 
kompetenser. Vilket då styrker F5s argument. Doherty berättar vidare att social rekrytering 
ställer nya krav på de som söker arbetena och ansökningarna måste vara uppdaterade och mer 
tekniska. Alla företag som intervjuades använder sig av sociala medier i samband med 
annonsering, vilket bekräftar det Doherty säger. Davidson et als (2011) undersökning visar att 
89 procent av alla rekryterare använder sig av social rekrytering, något som påvisar både 
Dohertys forskning och insamlad information ytterligare.  
 
Ett flertal av företagen använder också sociala medier som Facebook och LinkedIn för att 
hitta kandidater, dessa sidor tar Doherty också upp som vanligt förekommande. Ollington et al 
(2013) argumenterar att Facebook och LinkedIn ger rekryterarna goda förutsättningar att hitta 
potentiella kandidater. Flera av företagen nämner att de sällan har svårt att hitta kandidater, 
vilket deras annonsering genom sociala medier kan vara en orsak till. Ollington et al (2013) 
berättar att sociala nätverk också används vid gallringen av kandidater och att medierna gör 
det lättare att samla information om personer. F4 använder sig att sociala medier på det sättet 
och berättar att de använder LinkedIn och Facebook för att kolla upp sina potentiella 
kandidater.  
 
Parry och Wilson (2009) och Galanaki (2002) berättar att en av anledningarna till att företag 
använder sig av sociala medier är för att kunna förbättra effektiviteten och för att minska 
kostnaderna. Det bekräftar F2 då det under intervjun uppkom att de ofta inte behöver lägga ut 
annonser i externa kanaler såsom Metro som kostar pengar utan att de oftast får tillräckligt 
med ansökningar genom andra kanaler som LinkedIn och Facebook.  

5.1.2 Felrekrytering 
Precis som Bottger och Barsoux (2011) säger i sin forskning är det viktigt att ha en 
rekryteringsprocess som gör att man lättare kan se förbi ett CV till vem personen verkligen är 
för att undvika att fel person anställs. Därför krävs det, precis som F7 säger att 
rekryteringsprocessen är utarbetad för att minimera att felrekrytering förekommer.  
 
För att undvika att fel person rekryteras måste man klargöra precis vem det är man söker och 
ha en tydlig bild av vad för kompetenser som eftersöks (Garcia et al, 2003). Det styrks genom 
det F5 medger i en av intervjuerna, att det ibland sker felrekryteringar av inköpsassistenter 
men att det i de fallen oftast är på grund av att företaget själva inte har gjort ett tydligt och 
grundligt jobb i processen, både med att klargöra vad de söker och vad för förväntningar det 
har. 
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5.2 Vikten av abstrakt och konkret kompetens 
Två av företagen belyser att de först och främst ser till den abstrakta kompetensen vid urvalet 
av sina kandidater. F4 berättar: 
 

En kompetens som till exempel kunskap om hur ett dataprogram fungerar kan man ofta 
bygga på hos rätt person och därför tycker jag att det är så viktigt att titta på vilken typ 
av person man är. 

 
Detta styrks av teorin då Darroch (2005) berättar att abstrakt kompetens är mer värdefullt för 
ett företag att ha hos sina anställda rent konkurrensmässigt. Det är enligt Darroch, som företag 
F4 också säger, mer konkurrenskraftigt att ha rikligt med abstrakt kompetens då den kan vara 
svårare att skapa i efterhand. Även F1 styrker detta då de säger i intervjun att de ser 
personligheten som mycket viktigare än till exempel utbildning och arbetslivserfarenheter.  

5.3 Konkret kompetens  

5.3.1 Arbetslivserfarenheter 
Många av företagen anser att butikerfarenhet är en väldigt viktig erfarenhet. Fem företag 
hävdar till och med att tidigare butiksjobb är direkt avgörande för en anställning som 
inköpsassistent. Puccinelli et al (2009) berättar i sin artikel att ansvaret för att förstå och 
därigenom kunna påverka kundbeteenden har blivit allt viktigare för butikspersonal. Det kan 
genom det vara en av anledningarna till att de flesta företagen också tycker butikserfarenhet är 
viktigt. Ett jobb som inköpsassistent innebär bland annat att förutspå efterfrågan av produkter 
och veta vad som kommer sälja och inte sälja. Att tidigare ha jobbat i butik och haft kontakt 
med slutkunden och fått en djupare förståelse för kunden kan därför vara viktigt och 
meriterande i ett jobb som inköpsassistent. Många av företagen tycker även att ett tidigare 
butiksarbete inom företaget är viktigt. Då får personen erfarenheter av både företags kunder, 
system och produkter. Personen får även inblick i företagets värderingar och kultur, vilket kan 
vara användbart för yrket.  

5.3.2 Praktikerfarenheter 
De undersökta företagen anser alla att praktik inom inköp är meriterande i olika grad för ett 
arbete som inköpsassistent. Många bekräftar det som tidigare forskning av Paulins (2008) 
även säger, att praktikplats ger lärdom och erfarenheter som man har användning för i 
framtida yrkesliv. Liksom tidigare forskning säger (Gaults et al, 2010), håller F2 med om att 
det finns stora fördelar med att företag har praktikanter. Genom att ha en praktikant kan hen 
lära in sig i företagets eget arbetssätt och värderingar. Gault et al (2010) säger att de som 
praktiserat på ett företag har ett försprång för en anställning på det specifika företaget, vilket 
stämmer överens med informationen från insamlad data från intervjuerna. HR-generalisten på 
F3 säger till exempel: 
 

Så är det en praktikant som har gjort bra ifrån sig så har den definitivt ett försprång i 
processen jämfört med andra. 

 
Knouse och Fontenot (2008) påvisar det positiva med att finnas med i företagets åtanke vid 
rekrytering trots att det gått en tidsperiod sedan praktiken genomfördes. Detta är dock inget 
som de undersökta företagen styrker.  
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5.3.3 Utbildningserfarenheter  
Majoriteten av företagen anser att en kandidatexamen som Textilekonom från 
Textilhögskolan i Borås är den mest meriterande utbildningen och att den i många fall 
prioriteras högre än en yrkesutbildning som till exempel Proteko. Lindell (2006) argumenterar 
å andra sidan för yrkesutbildningars fördel. Han berättar att yrkesutbildningar är viktiga för att 
behålla och förbättra kunskap och kompetens i ett arbete då de har en närmare koppling till 
arbetslivet. F2 argumenterar för yrkesutbildningar då de innehåller praktik, vilket förbereder 
bra för arbetslivet och är en av de viktigaste erfarenheterna.  
 
Wilton (2014) berättar att det finns en problematik kring högre utbildning och bristen på 
arbetslivserfarenheter. Han diskuterar huruvida utbildningar faktiskt förbereder personer för 
arbetslivet och att många utbildningar därför har försökt samarbeta med arbetsgivare för att ta 
itu med de kompetenskrav som finns på marknaden och på så sätt försökt spegla dem mer. 
Trots att många av de tillfrågade företagen kräver en utbildning inom textil är det många som 
poängterade vikten av butikserfarenhet. I F6 berättar hen att utbildning inte är ett krav utan att 
arbetslivserfarenheter från liknande arbete kan räcka eller till och med väga tyngre än 
utbildning för att få en anställning.  

5.4 Abstrakt kompetens  

5.4.1 Personliga egenskaper och karaktärsdrag 
Feuer (2005) belyser både flexibilitet och kreativitet som väldigt meriterande egenskaper hos 
potentiella kandidater till jobb. Från intervjuerna framkom dock bara flexibilitet och inte 
kreativitet. Det kan tydas så att assistentjobb generellt sett inte är så kreativa och därav 
efterfrågas inte kreativitet. Dock tas stark initiativförmåga upp i några av intervjuerna, vilket 
kan ses som en typ av kreativitet. Feuer tar även upp både positiv attityd och god 
kommunikationsförmåga, vilket kommer upp under intervjuerna som eftersökta egenskaper 
hos inköpsassistenter. 
 
Flera av företagen belyser hur viktig personligheten och personliga egenskaper är. Flera av 
företagen ser även abstrakta, personliga kompetensen, som viktigare än arbetslivserfarenheter 
och utbildning. Till exempel säger rekryteringsansvarig på F1:  
 

Jag vill ha unga, härliga, ambitiösa, engagerade inköpsassistenter, som vi kan utveckla 
till att bli jättetalanger. Så där är det inget krav på att man har så mycket förkunskaper. 

 
Businesstänk är en egenskap som förekommer i flertalet av intervjuerna, men som inte 
belyses som en generellt bra egenskap i tidigare forskning. Det är något som verkar specifikt 
viktigt för yrket inköpsassistent men som inte är generellt efterfrågat i annonser. Att vara 
driven är en annan egenskap som kommit upp i några intervjuer. Det går att utläsa i tidigare 
forskning i form av hög motivation, entusiastisk och förmåga att vara beredd att anta nya 
utmaningar (Mathews och Redman, 1996; Feuer, 2000). 
 
Moy och Lam (2004) och Hurtz och Donovan (2000) har forskat kring femfaktorsteorin och 
kommit fram till att conscientiousness, det vill säga samvetsgrannhet och noggrannhet är en 
av de viktigaste egenskaperna för att öka chanserna att bli rekryterad. Noggrannhet är en 
kompetens som generellt brukar ses som viktig för assistentyrken, men intressant nog har den 
inte nämnts i någon av intervjuerna. Dock har strukturerad, som är en liknande egenskap, 
nämnts i några av intervjuerna.   
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5.4.2 Personkemi och magkänsla 
Angående magkänsla och personkemi under rekrytering säger Riabacke (2007) i sin 
doktorsavhandling att beslut baseras på magkänsla och det är något som informationen från de 
insamlade intervjuerna håller med om. Majoriteten av företagen medger att beslut om vem 
som anställs till inköpsassistent baseras på personkemi och magkänsla, men att man borde 
sträva mot att ha en låg inverkan av personkemi på valet av den man rekryterar. Riabacke 
(2007) tar även upp att magkänslan delvis grundar sig i ens egna erfarenheter och lärdomar. 
Tre av företagen (F2, F3 och F4) tar upp att de helst föredrar en viss utbildning i det 
sammanhanget att det är samma utbildning de själva gått. Till exempel säger inköpschefen på 
F4 att hen helst anställer inköpsassistenter som gått Textilekonomprogrammet. HR-generatorn 
på F3 säger även: 
 

[…] någon som har läst till antingen Textilekonom eller Textilingenjör. Vår manager 
för teamet har också läst där vilket självklart påverkar […] 

 
Om man rekryterar efter personkemi finns en stor risk att man rekryterar en person som är 
väldigt lika redan anställda i teamet och på chefspositioner. Bottger och Barsoux (2011) tar 
upp att ledare ofta är medvetna om att det är fördelaktigt att rekrytera personer som är olika en 
själv och de redan existerande teamet, för att komplettera gruppen snarare än att bli en grupp 
av lika personligheter. Retailchefen på F4 styrker detta genom att säga: 
 

[...] när du rekryterar till en grupp och tar efter personkemi är ju risken att du får väldigt 
många av samma sort. Ni tycker om varandra men det blir för likriktat i gruppen. Vad 
man behöver i en grupp är olikheter, det är då prestationerna blir stretchade. Personkemi 
är farligt att använda, den skulle jag vilka säga ska vara låg. Det som däremot är viktigt 
är personlighet. 

5.5 Sammanfattning 
Många av företagen ger olika svar och prioriterar olika kompetenser vid en anställning av 
inköpsassistenter. Rekryteringsprocesserna samt de konkreta och abstrakta kompetenserna 
varierar från företag till företag. Gemensamma nämnare som går att påvisa är 
rekryteringsprocessens upplägg som stämmer överens med den forskning som påfunnits inom 
ämnet med flertalet av företagen som tillfrågades. Det går också att se likheter gällande 
användandet av sociala nätverk mellan det teorin säger och vad de tillfrågade företagen 
berättar. Att hålla sig uppdaterad på sociala nätverk är avgörande för att hitta jobben men 
också för att bli en av de utvalda potentiella kandidaterna. Vilken utbildning som krävs råder 
det viss skiljaktighet kring men många föredrar en kandidatexamen som Textilekonom. Trots 
det påvisar forskare att yrkesutbildningar är att föredra då de bättre förbereder för arbetslivet. 
Vikten av praktik är både tidigare forskning och de intervjuade personerna överens om som 
meriterande och värdefulla för en senare anställning.  
 
De abstrakta kompetenserna såsom personliga egenskaper som efterfrågas går det inte dra 
slutsatser kring eftersom de varierar från företag till företag. Många av företagen berättar 
också att magkänsla och personkemi spelar in i valet av vem som anställs. Forskare inom 
ämnet berättar att magkänsla och personkemi kan leda till att valet grundas av rekryterarens 
egen lärdom och erfarenhet. Det som Lievens et al (2002) berättar i sin forskning att 
yrkesroller och yrkesuppgifter som är vagt definierade leder till större svårigheter vid 
rekrytering stämmer också in på yrkesrollen som inköpsassistent. Det blir även tydligt att det 
är de abstrakta kompetenserna som det råder mest skiljaktigheter kring samtidigt som det är 
dem forskare påvisar som de viktigast.  
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6 Slutsats 
I kommande kapitel presenteras slutsatser som dragits utifrån tidigare forskning, resultatet och 
analysen. Kapitlet ämnar knyta ihop säcken och sammanfatta studien och dess utfall. 
Slutsatskapitlet presenterar även svaret på studiens frågeställning och syfte. 

 
Slutsatser som kan dras från studien är att yrkesrollen som inköpsassistent varierar från 
företag till företag. Även de eftersökta kompetenserna variera mellan olika företag. Utifrån 
studien är det några personliga, abstrakta kompetenser, som förekommit i flera av 
intervjuerna. Att vara positiv, driven, flexibel och att tänka business är viktiga kompetenser 
som nämns. Detta ses dock inte vara tillräckligt för att kunna generalisera som abstrakta 
kompetenser för yrket som inköpsassistent. Vi kan dock se i studien att de abstrakta 
kompetenserna verkar vara de viktigaste i jämförelse med de konkreta kompetenserna. 
Samtidigt är de abstrakta kompetenserna även svårare att dra slutsatser om och generalisera.  
 
Sett till konkret kompetens som utbildning råder det också skiljaktigheter mellan företagen. 
Trots att Textilekonomprogrammet på Textilhögskolan i Borås förekommer i flertalet av 
intervjuerna som en av den mest eftersökta utbildningen, så förekommer det även ett företag 
som hellre föredrar en yrkesutbildning med invävd praktik. Ett annat företag säger att tidigare 
arbetslivserfarenheter inom branschen i många fall kan vara viktigare än någon utbildning 
överhuvudtaget. Att ha utfört en praktik inom företaget man söker sig till, eller inom ett annat 
modeföretag, påvisar både studien och tidigare forskning som meriterande. Ett flertal av 
företagen tryckte på vikten av att ha jobbat i butik och att på så sätt ha förståelse för 
slutkunden och hur efterfrågan ser ut.  
 
Många forskare har i och med dagens teknologiska utveckling, påvisat att sociala nätverk är 
väsentligt i samband med rekrytering. Både användning av sociala nätverk vid annonsering 
och till viss mån för att kolla upp kandidater. Detta har de sju intervjuerna som genomförts 
också påvisat och slutsatser kan dras om vikten att hålla sig uppdaterad på sociala nätverk. 
Det är viktigt att vara uppdaterad på sociala nätverk och veta vilka sidor de jobben man är 
intresserad av finns på. Man kan också genom de kompetenser som eftersöks i annonserna få 
reda på om man är rätt lämpad för tjänsten. I och med dagens utveckling belyser de flesta 
yrken att det också är viktigt att vara tekniskt uppdaterad och något som även gäller inom 
modebranschen. Den nya utvecklingen ställer nya och högre krav på de som ansöker 
samtidigt som utvecklingen leder till ytterligare fördelar för rekryterare då metoden är 
inriktad.  
 
Som slutsats angående personkemi och magkänslas påverkan på rekryteringsprocessen kan vi 
se att det visade sig svårt för företagen att säga hur stor del som påverkades av personkemi 
och magkänsla i beslutet om vem som ska rekryteras till inköpsassistent. Majoriteten av 
företagen uttryckte en önskan om att den skulle vara låg, men erkände att den troligtvis var 
mycket hög. I och med att företagen erkänt att det har stor påverkan på rekryteringsbeslutet 
och att både forskare och undersökta företag säger att för stor påverkan av personkemi ökar 
risk för felrekrytering kan slutsats därför dras att en lägre nivå av inflytandet av personkemi 
och magkänsla skulle vara gynnsam och minska antalet felrekryteringar.  
 
Forskare i denna studie har betonat vikten av att optimera sin rekryteringsprocess. Att utarbeta 
sin process är också viktigt ur felrekryteringssynpunkt. Om man inte klargör yrkesrollen och 
vilka förväntningar man har på en tänkt inköpsassistent är det stor risk att man rekryterar fel. I 
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och med att yrkesrollen är väldigt oklar och flera av de undersökta företagen medger att de 
haft problem med felrekrytering skulle en tydligare definition av yrket kunna förebygga detta.  
 
Denna studie har på grund av nämnda slutsatser bidragit till både forskningen och 
modebranschen med en början till en definition av de kompetenser rollen som inköpsassistent 
kräver. En mer studerad och utarbetad kompetensspecifikation skulle kunna underlätta en 
rekryteringsprocess, undvika felrekryteringar samt eventuellt bidra till utbildningsutformning 
till yrket inköpsassistent. För att forskningen ska kunna bidra till dessa krävs att företagen inte 
låter sig påverkas i lika stor utsträckning av beslutsfattarens personkemi och magkänsla, utan 
istället låter sig styras av en utarbetad och strukturerad plan för rekryteringsprocessen.  
 
Sammanfattningsvis är det inte helt tydligt vilka kompetenser som efterfrågas i en yrkesroll 
som inköpsassistent. Insamlat material från den här studien bevisar främst att yrkesrollen som 
inköpsassistent innebär olika för olika företag. En del gemensamma nämnare har dock 
uppkommit om exempelvis vikten av praktik och butikserfarenheter och vissa abstrakta 
kompetenser. Sett till det totala anses detta inte tillräckligt för att generellt definiera de 
kompetenser yrket som inköpsassistent efterfrågar.  

6.1 Reflektion och förslag till fortsatt forskning 
Efter studiens avslut och sammanställning av resultat och analys har det framkommit att det 
hade underlättat om några av frågorna i intervjuerna var ställda lite annorlunda för att få en 
tydligare bild. Det gäller speciellt frågan om abstrakt kompetens. Frågan borde haft 
svarsalternativ om vilka egenskaper och personliga karaktärsdrag som företagen eftersöker i 
sina inköpsassistenter styrkta i teorin. Intervjuobjekten skulle kunna välja mellan alternativ 
för att lättare kunna dra slutsatser om vad som prioriteras högre än andra alternativ. Vi hade 
dock svårigheter med att hitta lämpliga egenskaper från teorin som passade för 
undersökningen och valde därför att inte använda sig av svarsalternativ. Det hade dock gjort 
det lättare att sammanställa svaren och det hade blivit tydligare och lättare att se samband och 
dra slutsatser. Forskare som vidare vill undersöka ämnet skulle därför kunna ta detta i 
beaktning.  

Då studien bestod av sju modeföretag med liknande storlek och företagstyp är det inte möjligt 
att generalisera de eftersökta kompetenserna för hela branschen. I studiens begynnelse blev 
företag av olika karaktär och storlek förfrågade om att delta, men som tidigare nämnt så hade 
inte de små företagen tid att delta i en intervju. En del liknade kompetenser har framkommit 
genom studien, trots det vågar vi inte dra allmänna slutsatser att detta gäller för alla företag. 
För att få en större tillförlitlig bild av hela branschen bör en studie göras där fler företag 
undersöks. Företag med mer olika karaktär och storlek borde finnas med i underökningen för 
att få en större bredd på studien. 

De små modeföretagen i Sverige har oftast inte en HR-avdelning eller en HR-anställd som 
hjälp vid rekrytering, utan det är endast inköparna själva som anställer sina inköpsassistenter. 
Att även undersöka små företag hade gjort studien mer intressant i den synvinkeln och en 
jämförelse hade varit möjlig mellan stora och små företag. En annan faktor som vi har 
reflekterat över under studiens gång är att flera av företagen har nämnt att det är 
inköpscheferna som är beslutsfattande i rekryteringen trots att alla företag har HR-avdelningar 
som är involverade i rekryteringsprocessen. Under intervjuerna framkom det även att beslut 
om vem som anställs som inköpsassistent ofta påverkas mycket av personkemi och 
magkänsla. Det framkom också i intervjuerna att man önskar se mer objektivt på en 
rekrytering och att det blir större risk för felrekrytering om man grundar beslutet på 
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magkänsla och personkemi. Därför borde större del av beslutsfattande med fördel ligga hos 
HR-avdelningen.  

Ett annat spår som hade varit intressant att närmare undersöka hade varit hur mycket de 
rekryteringsansvarigas egna bakgrunder och erfarenheter spelar in i vad de föredrar för 
kompetenser hos sina inköpsassistenter. Vi har märkt att några av intervjuobjekten har 
prioriterat erfarenheter och kompetenser som de själva och chefer inom företaget har. Ett 
förslag till vidare studie är att forska kring rekrytering med fokus på det specifika området.  

Flera företag nämner att Textilhögskolan i Borås har meriterande utbildningar för att få en 
anställning som inköpsassistent. Något företag nämner också YH-utbildningen Proteko som 
meriterande medan ett annat företag tycker tidigare arbetslivserfarenheter är viktigare än 
utbildning. Ett förslag till en intressant studie hade varit att närmare undersöka vilka 
utbildningar som faktiskt är mest meriterande och vad det är i utbildningen som eftersöks mer 
djupgående. Genom att vidare undersöka vilka kompetenser från utbildningar som bäst 
förbereder för ett arbete som inköpsassistent skulle studien senare kunna bli underlag för 
utbildningsutformning anpassat för inköpsassistenter. 

Garcia et al (2003) säger att det är avgörande att definiera arbetsrollen för en tjänst för att hitta 
rätt person. Genom studien står det klart att yrkesrollen som inköpsassistent inte är tydlig och 
att den varierar från företag till företag och att det i sin tur gör att den blir svår att definiera. 
Att det i flera intervjuer uppkommit att det förekommer felrekryteringar hos företagen 
gällande inköpsassistenter styrker även det att en definition av yrkesrollen skulle vara 
gynnsam. Vi ser dock att genom att ha sammanställt några gemensamma kompetenser företag 
eftersöker hos sina inköpsassistenter har bidragit till en del av definiering av yrkesrollen som 
inköpsassistent.  
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8 Bilagor 

8.1 Bilaga 1 
 
1. Går det bra om vi spelar in samtalet?   

 
2. Kan du berätta kort om företaget?  

• Storlek? Antal anställda? osv. 
 
3. Vad är din roll i företaget?  

 
4. Hur länge har du arbetat på företaget? 
 
5. Hur rekryterar ni inköpsassistenter på företaget? 

• Vid intervju använder ni er av någon mall att gå efter och vem har utformat dem?  
 

6. Vilka är inblandade i rekryteringsprocessen av inköpsassistenter?  
• Tar ni hjälp av konsultföretag? Andra på företaget? 

 
7. Lägger ni ut arbetsannonser för inköpsassistenter? 

• På er hemsida? Andra annonseringsfrågor? eller tidigare praktikanter, kontakter mm 
 
8. Vad använder ni er av för media i samband med rekrytering och jobbannonsering? 

• Till exempel facebook, annonseringssidor etc. 
• Tittar ni upp potentiella kandidater på sociala medier (facebook, linkedin)? 

 
9. Vilka tidigare arbetslivserfarenheter vill ni se hos era inköpsassistenter?  

• Butikserfarenhet? Praktik? Osv.  
 
10. Är en tidigare praktik avgörande i rekryteringsurvalet?  
 
11. Hur meriterande är det att man har jobbat inom företaget tidigare (tex i butik)?  
 
12. Vilken utbildning ser ni helst att era inköpsassistenter har? 

• Yrkesutbildning med praktik eller universitetsutbildning inom textil?  
• Ingenjörer och ekonomer från THS? 

 
13. Vilka personliga egenskaper är viktigast hos en inköpsassistent hos er? 
 
14. Hur mycket spelar känsla och personkemi in vid anställning på en skala 1-5, där 1 är väldigt 
lite och 5 väldigt mycket? 
 
15. Vad väger egentligen tyngst, tidigare arbetslivserfarenheter och utbildning eller personliga 
egenskaper och personkemi? 
 
16. Upplever du att det ibland blir felrekrytering? Och vad är oftast felet då?  
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