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Sammanfattning 

I denna rapport redovisas en utvärdering av Rekryteringsmässan i Eskilstuna och Västerås. 

Utvärdering har på uppdrag av DU-sys styrgrupp för Rekryteringsmässan genomförts vid 

Mälardalens högskola av Matilda Fredriksson, Jori Lahdenperä och Terence Fell.  

Utvärderingen har haft sin utgångspunkt i fyra övergripande frågeställningar: Hur effektiv är 

Rekryteringsmässan? Vilken relevans har mässan? Hur fungerar samverkan? Tar mässan sitt 

sociala ansvartagande? Frågorna har besvarats med hjälp av olika datakällor och fyra 

delstudier har genomförts: intervjuer med arrangörerna, en enkätundersökning med 

utställarna, en jämförande studie över tid samt en jämförande studie med andra jobbmässor.  

Utifrån utvärderingen kan såväl framgångsfaktorer som kritiska beståndsdelar skönjas. 

Rekryteringsmässans framgångsfaktorer gäller framför allt dess effektivitet och relevans 

medan de mer kritiska faktorerna finns kring samverkan och mässans fokus på socialt 

ansvarstagande rekrytering.  

Rekryteringsmässan är att betrakta som effektiv, utifrån de studier som genomförts i 

utvärderingen. Mässan lever upp till sitt syfte beträffande att den skall verka som en lämplig 

arena för företag att rekrytera från. Jämförelsen över tid visar även att effektiviteten har ökat, 

tillsättningsgraden vid mässan 2013 överträffade dessutom vad som kunde förväntas utifrån 

konjunktursläget. De kontinuerliga uppföljningarna som DU-sys gör av mässans utfall kan ses 

som värdefulla för möjligheten till ytterligare effektivisering.  

Även Rekryteringsmässans relevans måste anses god, sett till såväl utställarnas behov som det 

omgivande samhället. Att mässan kommit att växa över tid visar att det finns ett stort intresse 

för den från både utställarnas och besökarnas perspektiv.    

På det stora hela visar även utvärderingen att samverkan är fungerande. Inte minst gäller detta 

utifrån utställarnas perspektiv, då de upplever att de haft möjlighet att påverka arbetet med 

mässan liksom att kommunikationen med arrangörerna har fungerat väl. Men beträffande 

samverkan finns ändå flera brister av betydelse, vilka kan ha inverkan på såväl mässans 

fortsatta effektivitet som möjligheten att lyckas med temat socialt ansvarstagande rekrytering. 

Det har exempelvis visat sig att arrangörerna saknar tillräckligt med tid och resurser för 

arbetet, att det finns brister beträffande ledarskapet och styrningen samt att det finns brister 

kring arrangörernas samarbete.  

Även när det gäller arbetet kring mässans tema socialt ansvarstagande rekrytering har vi 

funnit vissa brister. Det behövs en samsyn hos arrangörerna om vad socialt ansvarstagade 

betyder och hur det ska uppnås. Det framkommer även att många utställare upplever socialt 

ansvarstagande stå i konflikt med rekrytering utifrån kompetens, där kompetens prioriteras.  
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Utvärderingen som helhet visar ändå att Rekryteringsmässan som projekt är att betrakta som 

lyckat. Mässan är effektiv, dess relevans god, och samverkan på det stora hela fungerade. Det 

har under senare år dessutom satts igång ett arbete för att mässan ska ta ett socialt 

ansvarstagande. Att arrangörerna planerar att anordna mässan igen, nästa gång i mars 2014, är 

således bra. De kritiska beståndsdelar som framkommit genom föreliggande utvärdering, kan 

därmed användas för att mässan ska kunna utvecklas och i framtiden bli ännu mer effektiv.   
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1 Inledning och bakgrund 

Rekryteringsmässan arrangerades första gången år 2006 i Eskilstuna och Västerås. Därefter 

har ytterligare 10 mässor ägt rum.
1
 Mässan anordnas av DU-sys

2
 och ska, som ett led i att 

utveckla såväl den lokala som regionala arbetsmarknaden, fungera som en mötesplats för 

arbetsgivare, utbildningssamordnare, starta-egetaktörer och arbetssökande.
3
   

Huvudsyftet för mässan är att underlätta för de rekryterande företagen att få kontakt med 

potentiella medarbetare och för de arbetssökande att komma i kontakt med eventuella 

framtida arbetsgivare. Som ytterligare målsättning, samt som värdegrund, ämnar mässan 

främja mångfald och socialt ansvarstagande genom att utgöra en arena där alla kan delta på 

lika villkor oavsett kön, ålder, etnisk bakgrund eller funktionsnedsättning.
4
  

Utöver de lokala arbetsgivarna kompletterades 2013 års mässa med ”European Job Day” 

bestående av arbetsförmedlare från ett flertal europeiska länder samt representanter för 

gruvnäringen från Kiruna och Pajala kommun. Tillsammans med resterande arbetsgivare och 

utbildningsanordnare blir mässan en arena där 260 utställare
5
 erbjuder 1700 lediga jobb för de 

arbetssökande, vilket i sin tur gör Rekryteringsmässan till den största av sitt slag i Sverige. 

Totalt hade årets mässa 17 000 besökare och utfallet två månader efter mässan var 450 

tillsatta tjänster.
6
 

Under de år som Rekryteringsmässan har genomförts har den successivt kommit att öka i 

omfattning. Mässan planeras vidare vara ett fortskridande projekt för att öka sysselsättningen 

och kommer nästa gång att äga rum den 6 mars 2014.
7
 Det finns således ett behov av att följa 

upp och utvärdera mässans effektivitet, det vill säga att belysa mässans styrkor och svagheter 

för att se vad som i framtiden kan förbättras. Är 450 tillsatta tjänster ett bra utfall för en 

jobbmässa av detta slag? Eller är det möjligt att nå ett bättre utfall i framtiden? 

I denna rapport redovisas en utvärdering av Rekryteringsmässan. Utvärderingen är på uppdrag 

av DU-sys styrgrupp utförd inom ramen för Samhällskontraktet. Samhällskontraketet är ett 

samverkansavtal mellan Västerås stad, Eskilstuna kommun och Mälardalens högskola. 

Samhällskontraktet syftar till ”att höja kompetensnivån i regionen genom bland annat 

gemensamma forsknings- och utvecklingsprojekt, utbildningar som matchar arbetslivets 

                                                 
1
 Klintberg 2013a; Rekryteringsmässan 2013a.  

2
 DU-sys är en samverkan mellan Eskilstuna kommun, Västerås stad och arbetsförmedlingarna i Västerås och 

Eskilstuna, som ska bidra till att sysselsättningen ökar, kompetensutvecklingen svarar mot personalbehoven i 

regionen, jobben tryggas för de anställda, arbetslöshetstider förkortas och utanförskap förhindras.  
3
 DU-sys 2013.  

4
 Ibid.  

5
 190 utställare fanns på plats vid mässan i Västerås och 60 utställare i Eskilstuna.  

6
 Rekryteringsmässan 2013a.  

7
 Ibid.  
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behov och mötesplatser för lärande. Samhällskontraktet fokuserar på skola, omsorg, hållbar 

stadsutveckling och framtidens arbetskraft”
8
.  

1.1 Syfte och frågeställningar  

Det övergripande syftet med denna studie är att belysa om 450 tillsatta jobb är ett bra utfall 

för Rekryteringsmässan eller om det är möjligt att effektivisera mässan ytterligare. Utöver 

effektivitet syftar studien även till att bedöma mässans relevans samt hur väl samverkan 

fungerar. Ett ytterligare syfte är att utvärdera mässans fokus på socialt ansvarstagande 

rekrytering. Avslutningsvis kommer de lärdomar som kan dras utifrån denna utvärdering att 

presenteras. De centrala frågeställningarna i denna utvärdering är:   

- Hur effektiv är Rekryteringsmässan? I vad mån har det skett någon förändring över 

tid? Hur effektiv är mässan i förhållande till liknande jobbmässor? Hur upplever 

utställarna rekrytering vid mässan?  

- Vilken relevans har Rekryteringsmässan? Är rätt aktörer med? Finns den kompetens 

som företagen söker? Vilken betydelse har mässan för utställarna? Vilken betydelse 

har mässan för det omgivande samhället?  

- Hur fungerar samverkan i arbetet med Rekryteringsmässan? Finns ett tydligt ledarskap 

och en tydlig styrning? Finns en samsyn mellan huvudaktörerna? Finns möjlighet för 

involverade aktörer att delta i utvecklingsarbetet? Har aktörerna tillräckligt med tid 

och resurser?   

- Tar Rekryteringsmässan sitt sociala ansvarstagande? Hur kommuniceras detta tema 

utåt? Är alla sociala grupper representerade i mässans rekryteringsbas? I vad mån tar 

de utställande företagen ett socialt ansvarstagande vid rekrytering? 

Då det i samband med årets Rekryteringsmässa redan har utförts en enkätstudie riktad till 

utställare och besökare med tyngdpunkt på mässans praktiska funktionalitet så kommer den 

aspekten inte vara framträdande i denna utvärdering.  

1.2 Läshänvisning  

I kapitel 2 beskrivs utvärderingens teoretiska utgångspunkter samt dess metod och 

genomförande. I de följande fyra kapitlen redovisas sedan utvärderingens resultat. I 

kapitel 7, rapportens sista kapitel, följer en avslutande diskussion och värdering av 

Rekryteringsmässan som projekt där framgångsfaktorer och kritiska beståndsdelar 

beskrivs och analyseras.  

 

                                                 
8
 Mälardalens högskola 2013.  
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2 Utvärderingens teori och metod 

I detta kapitel redogör vi för utvärderingens teoretiska utgångspunkter och de 

utvärderingskriterier som Rekryteringsmässan har värderats utifrån (avsnitt 2.1). Vi 

beskriver också studiens datakällor och dess genomförande (avsnitt 2.2). Kapitlet 

avslutsas med ett sammanfattande utvärderingsschema (avsnitt 2.3).  

2.1 Utvärderingskriterier  

Utifrån studiens syfte och centrala frågeställningar grundar sig utvärderingen i teori kring fyra 

utvärderingskriterier som Rekryteringsmässan har utvärderats utifrån: effektivitet, relevans, 

samverkan och socialt ansvarstagande rekrytering. I detta avsnitt beskrivs dessa 

utvärderingskriterier närmare.     

2.1.1 Effektivitet 

Effektivitet åsyftar på ett eller annat sätt måluppfyllelse. Det kan vara med hänsyn till 

relationen mellan input och output eller med hänsyn till grad av uppfyllelse av ett visst värde.
9
 

Vad beträffar Rekryteringsmässan avser effektivitet andelen av erbjudna tjänster som blivit 

tillsatta, detta då de andra utvärderingskriterierna täcker andra aspekter av måluppfyllelse.  

Att enbart se till relationen mellan erbjudna jobb och tillsatta jobb räcker dock inte då detta 

inte ger någon fingervisning om hur stor grad av jobbtillsättning som realistiskt kan förväntas. 

Effektivitet kommer därför även att fångas genom jämförelser med tidigare mässor med 

avseende på tillsättningsgrad. En liknande jämförelse kommer dessutom göras med andra 

jobbmässor runt om i Sverige. Förutsättningarna för rekrytering är även beroende på 

kontextuella variabler så som konjunkturläget. Detta kommer därför tas i åtanke vid den 

longitudiska jämförelsen 

En ytterligare aspekt av effektivitet är i vad mån den högsta möjliga rekryteringsgraden har 

uppnåtts. Därför kommer även företagen tillfrågas om de upplevt några hinder som försvårat 

rekrytering samt om de tillsatt fler eller färre tjänster än förväntat. 

 

                                                 
9
 Sida 2007.  
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2.1.2 Relevans 

Relevans i samband med utvärderingar beträffar nytta och användbarhet för 

huvudintressenterna.
10

 Ett projekt kan ses som relevant om det matchar behoven hos dess 

målgrupper eller om det åstadkommer den avsedda samhällsnyttan. En annan aspekt av 

relevans är att det utvärderade projektets utformning överensstämmer med målgruppernas 

policy och prioriteringar, samt att det är tekniskt adekvat.
11

  

Målgrupperna för mässan är utställare, arbetssökande samt kringliggande samhälle. Utifrån de 

utställande företagens perspektiv handlar relevans om huruvida mässbesökarnas kompetens 

matchar den kompetens som företagen söker, samt huruvida mässan har bidragit med någon 

nytta, det vill säga om mässan har tillfört något värde. Även ur de arbetssökandes perspektiv 

ligger fokus på överensstämmelse mellan sökt och tillhandahållen kompetens. Relevans för 

det kringliggande samhället åstadkoms genom socialt ansvarstagande samt som ett 

komplement till de ordinarie arbetsmarkandsåtgärderna.  

Då relevans även inbegriper ett tekniskt adekvat utformande av projektet, förekommer en viss 

överlappning med utvärderingskriteriet effektivitet beträffande förekomsten av upplevda 

hinder i företagens rekryteringsprocess. Denna aspekt kommer därmed ingå i utvärderingen 

av både effektivitet och relevans.  

2.1.3 Samverkan  

Samvenkan kan beskrivas som en koordinerad aktivitet som sker genom att flera aktörer går 

samman för att ta sig an en uppgift de på egen hand inte kan genomföra.
12

 Med andra ord 

innebär samverkan ett gemensamt arbete för ett visst syfte. Huvudtanken är att ett sådant 

gemensamt arbete mer effektivt kan lösa samhällsproblem av olika slag.
13

  Samverkan är 

inget nytt fenomen utan har till viss del funnits så länge välfärdsstaten existerat. Vad som 

däremot är nytt gällandet fenomenet är att ”samverkan inte längre är något de olika aktörerna 

kan välja att göra eller inte göra.”
14

 Numera är samverkan istället en förutsättning för att man 

ska kunna klara av sitt arbete.  

Det har således kommit att ställas ökade krav på att offentlig sektor ska samverka. Inte minst 

gäller detta för arbetsmarknadsfrågor där offentlig sektor förväntas arbeta tillsammans med 

näringslivet i syfte att såväl öka sysselsättningen som hitta rätt kompetens.
15

 Enligt Sveriges 

kommuner och landsting (SKL) kan samverkan inom arbetsmarknads- och 

sysselsättningspolitiken ”vara bred med en stor grupp aktörer eller ske mellan två parter.”
16

 

                                                 
10

 Sida 2007. 
11

 Ibid.  
12

 Wistus 2010.  
13

 Herting 2003. 
14

 Danermark 1999:9. 
15

 Tillväxtverket 2009. 
16

 SKL 2013a. 
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Vidare kan samverkan ske antingen frivilligt eller som en följd av att staten eller annan aktör 

beslutat att den ska ske.  

Som begrepp kan samverkan vara svårt att både förstå och hantera, därför brukar det 

diskuteras i förhållande till begreppet integration. I detta sammanhang syftar begreppet 

integration till ”i vilken utsträckning olika aktörers problembeskrivningar, insatser och 

åtgärder samt mål står i överensstämmelse med varandra.”
17

  

Flera faktorer kan ses som avgörande för en lyckad samverkan. Det är exempelvis av stor 

betydelse med ett ledarskap som tar hänsyn till både den egna kommunenens/myndighetens 

uppdrag och till de gemensamma behoven. Ett aktivt såväl som engagerande ledarskap spelar 

roll, det vill säga att det finns en ledare som med intresse och engagemang driver arbetet 

framåt. Även är en professionell styrning är av betydelse, till detta hör också att man 

kontinuerligt följer upp och mäter arbetet. Det är vidare också viktigt med en helhetssyn och 

samsyn mellan huvudaktörerna, liksom uthållighet och kontinuitet. Dessutom är det viktigt 

med en bred delaktighet, vilket innebär att det måste finnas möjlighet för de involverade 

aktörerna att delta i utvecklingsarbetet.
18

  Slutligen är det av betydelse för ett framgångsrikt 

samverkande att aktörerna har tillräckligt med tid och resurser.
19

 

Samverkan vid Rekryteringsmässan sker med Eskilstuna kommun, Västerås stad och 

Arbetsförmedlingen, såväl inom styrgruppen som praktiskt inom projektgruppen vid 

förverkligandet av mässan. Samverkan sker även mellan dessa aktörer och andra som är 

delaktiga i mässan, som exempelvis utställarna.  

2.1.4 Socialt ansvarstagande rekrytering 

Nytt för 2013 års Rekryteringsmässa var temat socialt ansvarstagande rekrytering.
20

 Socialt 

ansvarstagande rekrytering åsyftar företagens inverkan på omkringliggande samhälle, både i 

termer av att minimera den negativa påverkan såväl som att maximera den positiva.
21

 Socialt 

ansvarstagande åtaganden vid rekrytering kan för privata företag vara problematiskt då det 

kräver ett visst övervägande mellan aktieägarnas krav på vinstmaximering och övriga 

intressanters förväntningar på socialt ansvarstagande.
22

 Socialt ansvarstagande kan av företag 

ses som en sorts kvalitetsarbete och värdeskapande, då företag som arbetar med 

samhällsansvar skyddar sig mot negativ publicering samtidigt som det bidrar till en positiv 

bild av varumärket.
23

 

                                                 
17

 SOU 1996:85 s. 80.  
18

 Andersson, M., 2011; Skolverket 2010; Svensson m.fl. 2007.  
19

 Andersson, R., 2011.  
20

 Socialt ansvarstagande har här likställts med det mera vedertagna begreppet Corporate Social Responsibility 

(CSR) 
21

 Grafström, Götheberg & Windell 2008.  
22

 Wan-Jan 2006.  
23

 Crosby 1988; Porter & Kramer 2011.  
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På Rekryteringsmässans hemsida definieras socialt ansvarstagande rekrytering i detta 

sammanhang som ”företagande med samhällsengagemang”
24

. Socialt ansvarstagande ska vid 

mässan uppnås dels genom att attrahera företag som arbetar med etiska och sociala frågor i sin 

rekrytering – mer specifikt att anställa de jobbsökande som står längst från arbetsmarknaden 

och dels att attrahera projekt och arbeten riktade mot social hållbarhet. 

Socialt ansvarstagande rekrytering kommer för det första att mätas utifrån företagens 

perspektiv. Detta i syfte att klargöra deras syn på socialt ansvarstagande rekrytering, vilket 

utrymme de har för socialt ansvarstagande och vilka direktiv som getts från mässans 

arrangörer. Dessutom vill vi även veta huruvida företagen har tagit hänsyn till socialt 

ansvartagande i sin rekrytering under mässan samt i de jobb som de erbjudit.  

För det andra kommer socialt ansvartagande rekrytering att mätas utifrån arrangörernas 

perspektiv. Här kommer fokus läggas på hur socialt ansvarstagande rekrytering uppfattas och 

hur det har införlivats vid planeringen av mässan samt i vad mån de i sin rekrytering av 

personal till mässan själva har haft socialt ansvarstagande i åtanke. 

2.2 Utvärderingens genomförande  

I föregående avsnitt gavs en teoretisk bakgrund till utvärderingen, det vill säga hur 

Rekryteringsmässans utfall skall förstås. I detta avsnitt beskriver vi utvärderingens 

genomförande, det vill säga hur denna förståelse har erhållits.  

Utvärdering handlar om att i efterhand bedöma offentliga insatsers genomförande och 

resultat.
25

  Huvudtanken är att det inte är tillräckligt med goda avsikter utan att det är de 

faktiska resultaten som räknas. Med andra ord kan utvärdering beskrivas som en bakåtriktad 

verksamhet i syfte att ”följa upp, systematisera och betygsätta pågående eller avslutade 

offentliga verksamheter och deras resultat.”
26

 Avsikten är dock att utvärderingen ska kunna 

fungera framåtriktat genom att berörda aktörer förutsätts ta utvärderingens resultat och 

rekommendationer ”i bruk för att korrigera misstag, förstärka framgångar och därmed 

åstadkomma en bättre fungerande offentlig sektor.”
27

   

Vidare brukar man vanligtvis skilja mellan formativa och summativa utvärderingar. Den 

grundläggande tanken bakom denna uppdelning är att kunna tydliggöra vad som är avsikten 

med utvärderingen.
28

 En formativ utvärdering har för avsikt att stärka eller förbättra 

utvärderingsobjektet, medan en summativ utvärdering har för avsikt att bedöma och värdera 

utvärderingsobjektet. 

                                                 
24

 Rekryteringsmässan 2013a.  
25

 Vedung 2012.  
26

 Vedung 2012:20.  
27

 Ibid.  
28

 Sandberg & Faugert 2012.  
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Utvärderingsobjektet i föreliggande utvärdering är Rekryteringsmässan. Utvärderingen är av 

mässan är både formativ och summativ. Summativ då den syftar till att åskådliggöra mässans 

resultat och formativ då den dessutom syftar till att kunna förbättra mässan i framtiden.    

Föreliggande utvärdering har genomförts under perioden september – december 2013. Arbetet 

har utförts vid Mälardalens högskola av följande team: 

- Matilda Fredriksson, universitetsadjunkt i statsvetenskap. 

- Jori Lahdenperä, forskningsassistent. 

- Terence Fell, universitetslektor i statsvetenskap.   

För att kunna belysa utvärderingens frågeställningar och avgöra i vad mån de ovan 

genomgångna utvärderingskriterierna uppnåtts har vi kombinerat ett antal datakällor: enkäter, 

intervjuer och statistik. Resultaten har analyserats framför allt kvantitativt, men även 

kvalitativt. Syftet med denna kombination är att ge utvärderingen såväl bredd (genom 

kvantitativa analyser), som djup (genom kvalitativa analyser). Båda metodernas styrkor 

utnyttjas på så vis och de olika metoderna bidrar således till att öka utvärderingens kvalitet 

som helhet. Utvärderingen har genomförts som fyra delstudier. I det följande beskriver vi mer 

utförligt hur dessa delstudier har genomförts och hur de förhåller sig till våra 

utvärderingskriterier.   

2.2.1 Intervjuer med arrangörerna  

Tre av värderingskriterierna fungerade vidare som utgångspunkt vid en 

intervjuundersökning
29

 med Rekryteringsmässans arrangörer, det vill säga med de som ingår i 

DU-sys styrgrupp respektive projektgrupp
30

. Samtliga personer i grupperna tillfrågades om att 

ställa upp för en telefonintervju. I styrgruppen intervjuades sju av totalt åtta personer, i 

projektgruppen intervjuades nio av tolv personer. Två av de som inte intervjuades från 

projektgruppen var så nya i gruppen att de inte bedömdes som relevanta att ha med i 

undersökningen. Intervjuerna har sedan analyserats både kvantitativt och kvalitativt.  

I intervjuerna berördes relevans genom frågor om huruvida rätt utställare och besökare funnits 

på plats vid mässan, samt mässans betydelse för såväl arbetsmarknaden i allmänhet som för 

kommunerna och arbetsförmedlingen.  

Frågor kring samverkan som ställdes i intervjuerna var hur aktörerna upplever att denna 

fungerat, huruvida rätt personer varit delaktiga, i vad mån samverkan förekommit med någon 

utanför kommunerna och Arbetsförmedlingen, samt om det funnits tillräckligt med tid och 

resurser till att samverka. Frågor ställdes dessutom om hur samarbetet mellan styr- och 

projektgrupp fungerat samt hur samarbetet inom respektive grupp fungerat.  

                                                 
29

 Se intervjufrågorna i bilaga 1.  
30

 I bilaga 4 finns en förteckning över styrgruppen, i bilaga 5 över projektgruppen.  
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När det gäller socialt ansvarstagande rekrytering har detta beaktats genom att respondenterna 

beskrivit vad detta innebär för dem, hur hänsyn har tagits till det, hur det har kommunicerats 

utåt, samt hur detta fokus förändrats över tid.  

2.2.2 Enkät med utställarna  

I syfte att kunna belysa vilken relevans Rekryteringsmässan har för de utställande företagen, 

det vill säga huruvida rätt komptens har funnits bland de arbetssökande och om mässan har 

tillfört någon nytta för dem, har en enkätundersökning
31

 med utställarna genomförts. Syftet 

med enkäten har vidare även varit att utvärdera socialt ansvarstagande rekrytering utifrån 

utställarnas perspektiv, med detta menas att belysa i vilken utsträckning de har tänkt utifrån 

denna värdegrund. Även effektivitet har beaktats i denna delstudie då den fångat in om 

utställande företagen upplevt några hinder för rekrytering samt huruvida de lyckats tillsätta 

lika många tjänster som förväntat. Dessutom har samverkan utvärderats här genom att 

utställarna i enkäten exempelvis svarat på i vad mån de fått vara delaktiga i planeringen och 

utformandet av mässan.  

Enkäten skickades ut i oktober till samtliga utställare vid 2013 års mässa som angivit egna 

kontaktuppgifter, vilket var totalt 213 stycken. 62 utställare besvarade enkäten.
32

 Enkätsvaren 

har analyserats kvantitativt.  

2.2.3 Jämförelse över tid 

För att kunna säga något om huruvida Rekryteringsmässans effektivitet har förändrats över tid 

har tidigare Rekryteringsmässor som DU-sys arrangerat i Eskilstuna och Västerås jämförts. 

Det blir genom denna studie möjligt att relatera årets mässas utfall till tidigare mässors. 

Samtliga mässor utom den första har tagits med i denna jämförande studie. Anledningen till 

att den första mässan som arrangerades 2006 inte tagits med är dels att den var väldigt liten, 

dels för att det inte finns så mycket dokumentation kring den.
33

 För att få en rättvis bild av 

mässans effektivitet över tid har hänsyn tagits till hur konjunkturen sett ut. 

Statistisk data har samlats in kring hur många utställare och besökare som funnits på plats vid 

respektive mässa, hur många jobb som tillsatts, samt kring tidpunkt, plats och antal dagar som 

respektive mässa ägt rum. Ett underliggande syfte med jämförelsen över tid är att även kunna 

säga något om respektive mässas relevans för hur konjunkturen sett ut vid tidpunkten då den 

arrangerats.  

 

                                                 
31

 Se enkätfrågorna i bilaga 2. 
32

 Vissa företag har angivit samma kontaktperson, vilket inte gjort det möjligt att nå samtliga 260 utställare. 

Exempelvis har samtliga utlandsföretag angett angivit Arbetsförmedlingen som kontaktperson. Se bilaga 3 för de 

utställare som besvarat enkäten.  
33

 Klintberg 2013a.  
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2.2.4 Jämförelse med andra jobbmässor 

I syfte att kunna bedöma Rekryteringsmässans effektivitet i förhållande till liknande 

jobbmässor har även en rumslig jämförelse genomförts. I denna delstudie har data samlats in 

kring jobbmässor som arrangerats i jämförelsebara kommuner, med vilket vi avser de 

kommuner som ingår i samma kommungrupp (större städer
34

) enligt SKL:s definition.
35

 

Totalt ingår 31 kommuner i denna grupp.
36

 Samtliga av dessa kommuner kontaktades och 

tillfrågades om huruvida kommunen i fråga varit med och arrangerat någon jobbmässa 

liknande Rekryteringsmässan. Med liknande jobbmässa menar vi att mässans syfte ska vara 

att verka som en mötestplats för arbetsgivare och arbetssökande. Vi gick sedan vidare genom 

att kontakta ansvariga personer för respektive mässa som anordnats och ställde ett antal frågor 

till dessa.
37

 

I denna jämförande delstudie har vi tittat på hur många utställare och besökare respektive 

mässa haft, hur många jobb som erbjudits och tillsatts, samt kostnad för utställare att delta vid 

mässan respektive för arrangörerna. Även tidpunkt, plats och antal mässdagar har beaktats.  

Att jämföra sig med andra är viktigt ur flera perspektiv. Genom en jämförelse kompletterar 

vi vår egen utvärdering av Rekryteringsmässans effektivitet. Genom att relatera 

Rekryteringsmässans utfall till vad andra jobbmässor åstadkommit blir det möjligt att få 

ytterligare perspektiv. Denna delstudie är således nödvändig för att kunna dra några slutsatser 

kring i vad mån 450 tillsatta jobb, som var utfallet för 2013 års Rekryteringsmässa, är att 

betrakta som ett lyckosamt utfall. 

2.3 Utvärderingsschema  

Av utvärderingsschemat i tabell 1 på nästa sida framgår att studien som nämnt är uppdelad i 

fyra delstudier, där de olika utvärderingskriterierna behandlas i olika utsträckning. Mot 

bakgrund av utvärderingens huvudsyfte ges de första kriterierna, effektivitet och relevans, 

mest utrymme.  

Samtliga delstudier kompletterar varandra och syftar till att kunna göra en helhetsbedömning 

av Rekryteringsmässan utifrån värderingskriterierna. Exempelvis kan delstudien med 

utställarna och delstudien med arrangörerna ses som värdefulla komplement till varandra, då 

det utifrån båda dessa blir möjligt att belysa huruvida utställarnas och arrangörernas 

förväntningar och önskemål stämmer överens med varandra beträffande såväl relevans och 

samverkan som socialt ansvartagande rekrytering.   

 

                                                 
34

 Kommuner med 50 000-200 000 invånare och en tätortsgrad som överstiger 70 procent inkluderas i gruppen 

”större städer”.   
35

 Se bilaga 6 för en förteckning över de kommuner som ingår i denna grupp.   
36

 SKL 2013b. 
37

 Se bilaga 7 för samtliga frågor som kommunerna jämförts utifrån.  
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Tabell 1: Utvärderingsschema.  

 

 

Resultaten från de fyra delstudierna kommer i följande fyra kapitel att redovisas var för sig: 

intervjuundersökningen med arrangörerna (kapitel 3), enkätundersökningen med utställarna 

(kapitel 4), Rekryteringsmässan över tid (kapitel 5) samt Rekryteringsmässan i jämförelse 

med andra mässor (kapitel 6). I rapportens sista kapitel kommer resultaten därefter att 

summeras och diskuteras vidare utifrån utvärderingskriterierna.  

 Effektivitet Relevans Samverkan Socialt 

ansvarstagande 

Intervjuer med 

arrangörerna 

- 

 

* Rätt aktörer 

* Nytta för    

   omgivande   

   samhälle  

 

* Ledarskap 

* Styrning 

* Samsyn 

* Delaktighet 

* Tid & resurser 

* Uppfattas 

* Implementeras 

Enkät med 

utställarna 

* Hinder 

* Förväntad/reell 

   rekrytering  

* Rätt kompetens 

* Nytta 

* Delaktighet * Uppfattas 

* Tillvaratas 

Jämförelse över 

tid 

* Utveckling 

* Konjunktur 

 

* Storlek 

* Konjunktur 

- - 

Jämförelse med 

andra mässor 

* Utfall 

* Storlek 

* Kostnad 

- - - 
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3 Rekryteringsmässans arrangörer 

I detta kapitel redovisas resultatet av intervjuundersökningen som genomförts med 

Rekryteringsmässans arrangörer, det vill säga med de som ingår i DU-sys styrgrupp 

respektive projektgrupp. Denna studie syftar till att fånga dessa personers uppfattningar 

om tre av studiens utvärderingskriterier: relevans (avsnitt 3.1), samverkan (avsnitt 3.2) 

och socialt ansvarstagande rekrytering (avsnitt 3.3).  

I styrgruppen sitter åtta personer, varav sju av dessa har intervjuats. Två av dem är från 

Västerås stad, tre från Eskilstuna kommun, en från Arbetsförmedlingen Västerås och en 

från Arbetsförmedlingen Eskilstuna. Fem av dessa är vidare män och två är kvinnor. 

I projektgruppen sitter totalt 12 personer, nio av dessa har intervjuats. Av de intervjuade 

finns fyra representanter från Västerås stad, tre från Eskilstuna kommun och en från 

respektive arbetsförmedling. Tre av dessa personer är män och sex är kvinnor.  

Totalt har följaktligen 16 intervjuer genomförts. I redovisningen av dessa resultat är 

respondenterna kodade och således anonyma, detta då vi inte finner det relevant att det 

framgår vem som sagt exakt vad. Det kan ändå nämnas att respondent 1-7 hör till 

styrgruppen medan respondent 8-16 hör till projektgruppen.  

I båda grupperna finns personer som har en ledande/samordnande befattning. 

Projektgruppen ledas av projektledaren för Rekryteringsmässan, Åsa Klintberg. 

Styrgruppen har ett slags delat ledarskap av Ylva Wretås och Thure Morin, vilka båda 

fungerar som samordnare. Samtliga dessa tre personer finns med bland respondenterna. 

Respondenternas erfarenhet inom kommunerna respektive Arbetsförmedlingen sträcker 

sig från sex månader till 32 år. I projektgruppen finns två personer av de intervjuade 

som har varit med i gruppen sedan mässan startades. De övriga respondenterna från de 

båda grupperna har varit delaktiga i arbetet med Rekryteringsmässan mellan ett och sex 

år.   

Det kan vidare nämnas att det få av respondenterna som menar att de har någon egentlig 

avsatt tid för arbetet med Rekryteringsmässan. Detta arbete sker med andra ord vid 

sidan av det ordinarie arbetet. I styrgruppen uppger de flesta att tiden de lägger på 

arbetet bara utgör en bråkdel av deras totala arbetstid. I projektgruppen är det generellt 

detsamma som gäller bortsett från två personer, en som lägger cirka 30 % av sin tid på 

mässan och en som under tre månader per år avsätter 100 % av sin tid för denna.  
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3.1 Relevans 

Relevans har här beaktats genom att frågor ställdes om huruvida rätt utställare och besökare 

funnits på plats vid mässan, samt mässans betydelse för såväl arbetsmarknaden i allmänhet 

som för kommunerna och arbetsförmedlingen.  

3.1.1 De mest väsentliga utställarna finns på plats  

Samtliga respondenter utom en anser att det är relevanta utställare som har varit närvarande 

vid Rekryteringsmässan. Någon anser att det är lite ”både och”
38

. Den person som uttryckt att 

så inte varit fallet menar emellertid inte att det varit fel utan ”det kan bli ännu bredare.”
39

 

Någon upplever dock att ”mässan redan är väldigt bred och har en bredd av företag.”
40

 

Även de respondenter som varit mer positiva har viss kritik beträffande utställarna då de anser 

att det är ”mycket bemanningsföretag”
41

 och att det tidigare varit ”för mycket 

utbildningsföretag.”
42

 När det gäller bemanningsföretag utvecklar en respondent detta vidare 

och menar att det idag är svårt att komma undan dem: 

Kanske att man kan tycka att det är för många bemanningsföretag, de som kommer till 

mässan får ju då inte träffa arbetsgivaren direkt egentligen. Men det är ju så 

arbetsmarknaden ser ut idag, det är mycket bemanningsföretag så de kan man nog inte 

komma ifrån.
43

  

Flera av respondenterna upplever däremot att det blivit bättre med åren och att exempelvis 

bemanningsföretagen har minskat:  

Senaste åren har det varit rätt utställare. Tidigare var det mest bemanningsföretag och 

hemförsäljningsföretag. Nu de tre senaste mässorna har antalet utställare ökat, mässan har 

fått större bredd.
44

 

En respondent uttrycker vidare att man helt ”tagit bort exempelvis homeparty-företag.”
45

 

Andra menar att man under senare tid lyckats ”styra vilka inriktningar det ska vara”
46

, och att 

utställarna främst ”är företag som har behov av att rekrytera.”
47

 eller kanske till och med 

”stort rekryteringsbehov.”
48

 Vid mässan ställs vidare ”krav på att det ska vara rekryterande 

företag och utbildningsföretag”
49

, vilket anses bra liksom att man numera ”fokuserar på 

                                                 
38

 Respondent 10.  
39

 Respondent 14.  
40

 Respondent 8.  
41

 Respondent 4.  
42

 Respondent 5; Respondent 16.  
43

 Respondent 11.  
44

 Respondent 13.  
45

 Respondent 3. 
46

 Respondent 7.  
47

 Respondent 2.  
48

 Respondent 15.  
49

 Respondent 6.  
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socialt ansvarstagande företag, vilket är bra.”
50

 Det önskas dock ”fler företag med behov av 

personal med mer okvalificerade arbetsuppgifter.”
51

 Slutligen menar några att utställarna ”är 

ju de företag vi får tag i, det beror ju lite på vad man vill ha”
52

  

När det vidare gäller i vad mån antalet utställare bör öka eller minska är det enbart en 

respondent som tycker att antalet utställare bör minska i framtiden. Fem anser att det istället 

bör bli fler, medan nio anser att det är bra som det är. Dessutom uttrycker en respondent även 

att ”vissa företagsgrupper behöver öka och andra minska, som till exempel kommuner och 

landsting.”
53

 

En av respondenterna som anser att antalet utställare bör öka i framtiden menar att det behövs 

”fler både deltagare och besökare. De som står längre utanför bör nås.”
54

 En annan säger att 

det behövs ”mer större företag som rekryterar mycket till sommaren.”
55

 Ytterligare en menar 

att det är ”vissa branscher [som behöver öka, som exempelvis] restaurang, handel, bygg, det 

vill säga jobb som inte kräver erfarenhet och utbildning i så stor utsträckning.”
56

 En annan 

respondent tycker i stort sett att det är bra men menar att ”det enda är att hitta företag som vill 

ta ett socialt ansvarstagande.”
57

 

3.1.2 Alla relevanta grupper besöker mässan 

När det gäller huruvida det är rätt personer som besöker mässan anser en stor majoritet, elva 

av respondenterna, att så är fallet. Fyra av respondenterna (samtliga av dessa är män) anser att 

fler grupper borde finnas representerade bland besökarna. En respondent har ingen 

uppfattning.   

Flera av de som anser att det idag är rätt besökargrupp menar att mässan besöks av såväl de 

som står långt från arbetsmarknaden som besökare med olika bakgrund.
58

 Även de som har 

jobb men som vill byta besöker mässan.
59

  

De som anser att det saknas vissa bland besökarna menar att detta gäller ”där behov finns”
60

 

och att ”det saknas de med lite högre kompetens, men [att det] kanske mer [är] en fråga om 

huruvida det är rätt företag.”
61

 ”Ännu mer rustade personer”
62

 behövs menar en annan 

                                                 
50

 Respondent 3.  
51

 Respondent 8.  
52

 Respondent 12. 
53

 Respondent 10.  
54

 Respondent 1.  
55

 Respondent 13.  
56

 Respondent 14.  
57

 Respondent 9.  
58

 Respondent 1; Respondent 2; Respondent 3; Respondent 11; Respondent 12; Respondent 14.  
59

 Respondent 11. 
60

 Respondent 7. 
61

 Respondent 6.  
62

 Respondent 15.  
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respondent och ytterligare en annan menar att ”företag har haft svårt att rekrytera till exempel 

ingenjörer.”
63

 

En respondent menar att alla grupper visserligen inte finns bland besökarna idag, men att detta 

inte heller är möjligt: ”Det är inte möjligt med personer med funktionsnedsättning eftersom 

det är för trångt.”
64

 

Vad vidare gäller i vad mån Rekryteringsmässan vänder sig till samma målgrupp som vid 

andra typer av arbetsmarknadsåtgärder, anser fem av respondenterna att mässan gör det. Det 

är enbart respondenter från kommunerna som svarat ja här, fyra av dessa fem från Eskilstuna, 

och alltså ingen från Arbetsförmedlingen. En stor majoritet, 11 av de intervjuade, menar 

däremot att så inte är fallet utan att mässan vänder sig till en annan rekryteringsbas.  

De som inte anser att mässan vänder sig till samma målgrupp är i stor utsträckning överens 

om att mässan är bredare.
65

 De grupper som även inkluderas vid mässan är ombytessökande, 

pendlare och studerande. Dessutom kan alla besöka mässan och den vänder sig även till dem 

som vill utbilda sig. Den vänder sig även till tekniker i större utsträckning. En respondent 

menar vidare att mässan istället har ett annat fokus: ”Här ska det bli direkta jobb.”
66

 En annan 

menar att det är ett helt ”annat koncept för mässan.”
67

 

De som däremot anser att mässan vänder sig till samma målgrupp som andra 

arbetsmarknadsåtgärder i kommunerna, menar att det är på ett mer övergripande plan som den 

gör det. De säger att: ”De åtgärder som görs är riktade mot arbetslösa, det är även mässan så 

den ligger i linje med stadens mål.”
68

 Vidare menar man att det visserligen varit ”riktade 

satsningar mot exempelvis ingenjörer, [men] på det stora hela är det samma som vid andra 

åtgärder.”
69

 ”Vi försöker matcha arbetsmarknadens efterfrågan med befintlig kompetens.”
70

 

”Det är ju i stor utsträckning till försörjningsstödstagare som vi vänder oss, kommunen är ju 

angelägen om att få ut dem i sysselsättning.”
71

  

3.1.3 Stärker samarbetet och varumärket  

För att få en bild av vilken relevans Rekryteringsmässan har för det omgivande samhället fick 

respondenterna besvara frågor kring dess betydelse för arbetsmarknaden i allmänhet liksom 

för kommunerna och arbetsförmedlingen. Här var respondenterna tämligen överens – 

Rekryteringsmässan har stor betydelse.  

                                                 
63

 Respondent 8.  
64

 Respondent 5.  
65
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Vad gäller Rekryteringsmässans betydelse för arbetsmarknaden anser en klar majoritet 

(12/16) av respondenterna att den har stor betydelse. Endast fyra av de intervjuade är av 

uppfattningen att mässan bara har viss eller liten betydelse för arbetsmarknaden, samtliga av 

dessa är från Eskilstuna. Här kan vi se ett svagt samband som tyder på att de äldre 

respondenterna är mer positiva.  

Flera olika förklaringar till varför mässan anses ha betydelse för arbetsmarknaden lyfts, den 

främsta är givetvis att det skapas jobb. Flera menar att den är viktigt ur varumärkessynpunkt, 

att den har ett symbolvärde.
72

 Andra ser det som värdefullt att arbetsgivare får möjlighet att 

visa upp sig och att det sker en direkt träff på plats.
73

 Detta gör således även mässan 

betydelsefull för arbetssökande. 

En respondent anser dock att mässans betydelse är lite överskattad: ”Viss betydelse, men 

betydelsen är lite överskattad.”
74

 En annan respondent tror att platserna hade blivit tillsatta 

ändå, utan mässan.
75

 

En klar majoritet (13/16) anser även att Rekryteringsmässan har stor betydelse för 

kommunerna. Tre personer anser att mässan är av viss betydelse, samtliga från projektgruppen 

och Eskilstuna kommun. De tre som uppgett viss betydelse är tre av dem som även menar att 

mässan bara har viss betydelse för arbetsmarknaden.  

Mässan förklaras ha betydelse för kommunerna framför allt eftersom kommunerna får vara 

med och synas som arbetsgivare, man poängterar alltså även här att det finns ett symbolvärde 

och att mässan är betydelsefull för varumärket.
76

 Vidare menar respondenterna att mässan 

visar att man klarar av att samarbeta.
77

 Dessutom kan mässan bidra till att samarbetet 

förbättras mellan kommunerna och Arbetsförmedlingen.
78

 Andra ser mässan som ett viktigt 

komplement till andra kommunala arbetsmarknadsåtgärder: ”Kommunens uppdrag är mer att 

jobba med personer som står långt från arbetsmarknaden. Mässan blir ett bredare 

komplement.”
79

  

För Arbetsförmedlingen anser samtliga respondenter, utom två, att Rekryteringsmässan har 

stor betydelse. De två som inte tycker att mässan har så stor betydelse för Arbetsfördelingen 

jobbar inte heller där utan är från Eskilstuna kommun respektive Västerås stad.  

De som anser att mässan är av stor betydelse för Arbetsförmedlingen lyfter ungefär samma 

orsaker som varför mässan är av betydelse för kommunerna. ”Mässan underlättar och 

möjliggör mötet mellan arbetsgivare och arbetssökande, den leder till jobb.”
80

 Och de menar 
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vidare att samarbetet förstärks.
81

 Någon tror att mässan har ”ännu större betydelse för 

Arbetsförmedlingen.”
82

 ”De som säger att de inte får jobb genom Arbetsförmedlingen får en 

snabbare väg in, mässan visar en positiv bild av Arbetsförmedlingen.”
83

 Även här menar 

respondenterna således att mässan är viktig ur varumärkessynpunkt.  

En respondent anser att detta är ”svårt att svara på.”
84

 En annan uttrycker sig på följande sätt: 

Jag vet inte riktigt vad Arbetsförmedlingen vill, jag är inte säker på att den är viktig för 

dem. De ser mer hinder än möjligheter, jag är kritisk mot dem.
85

 

De respondenter som anser att mässan är av stor betydelse för såväl arbetsmarknaden, 

kommunerna och Arbetsförmedlingen anser även att samverkan generellt har fungerat bra. 

Samverkan tittar vi vidare på i nästa avsnitt. 

Avslutningsvis kan nämnas att ingen av respondenterna upplever att Rekryteringsmässan tar 

fokus från andra arbetsmarknadsåtgärder. Man menar istället att ”den är ett komplement”
86

, 

att det ”snarare är tvärtom”
87

 och att den istället ”bidrar positivt till andra åtgärder och 

möjliggör kontaktskapande och nätverksbyggande för kommunen.”
88

 ”Ju fler som får jobba ju 

bättre är det ju.”
89

  

3.2 Samverkan 

Samverkan uppmärksammades under intervjuerna genom frågor om hur respondenterna 

upplever att denna fungerar, huruvida rätt personer är delaktiga, i vad mån samverkan sker 

med någon utanför kommunerna och Arbetsförmedlingen, samt om det finns tillräckligt med 

tid och resurser till att samverka. Dessutom ställdes frågor om hur samarbetet mellan styr- och 

projektgrupp fungerar samt hur samarbetet inom respektive grupp fungerar.  

De flesta tycker att samverkan generellt fungerar bra, endast en person uppger att den 

fungerar sådär. Tre av respondenterna tycker till och med att den fungerar mycket bra. De 

mest nöjda sitter i styrgruppen. Det tycks vidare vara så att de som anser att samverkan 

fungerar väl, även anser att samarbetet i den egna gruppen är väl fungerande.  

De som tycker att samverkan fungerar mindre bra menar att: ”Det operativa arbetet vid 

genomförandet har varit bristfälligt, det behöver utvecklas.”
90

 ”För projektgruppen dåligt, de 

jobbar konstigt, den är inte så driven. Den jobbar lite baklänges. Det är en svag projektledare. 

Därför tas beslut någon annanstans. Det är ineffektiva möten. Det finns deltagare med mer 
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makt än ledaren.”
91

 ”I projektgruppen känner många att man jobbar lite på nåder, att det inte 

är okej i organisationen att lägga tid på mässan, att det inte är legitimt.”
92

 En respondent från 

projektgruppen tycker vidare att det är ”bra i Eskilstuna, men lite gnissel med Västerås.”
93

 En 

respondent från styrgruppen menar tvärtom att det fungerar ”väldigt bra mellan Eskilstuna 

och Västerås.”
94

  

De som menar att samverkan fungerar väl upplever att ”det finns en samsyn [och] stor 

förståelse. Det svåra är att få rätt styrning.”
95

  ”Det är en jättebra grupp.”
96

”Internt, för 

kommunerna och Arbetsförmedlingen, är det en bra sammansatt grupp. Näringslivet ser olika 

ut på de två orterna, så förutsättningarna är lite olika. Det har blivit mycket bättre.”
97

 ”Det har 

fungerat bra, men det kan alltid bli bättre.”
98

 ”På mässdagen väldigt bra. Samarbetet har ökat i 

det dagliga arbetet, det är gynnsamt.”
99

 

3.2.1 Engagerade personer delaktiga i arbetet  

En stor majoritet av respondenterna anser att rätt personer varit delaktiga i arbetet med 

mässan. Den person som tidigare uppgav att rätt utställare inte funnits med anser inte heller 

rätt personer varit delaktiga.  

En respondent, som i övrigt är nöjd, beskriver vad denne saknat: ”Innan mässan, i 

arbetsgruppen, där saknar jag personal från område Arbetsmarknad och försörjning. De 

kommer bara in vid själva genomförandet.”
100

 En annan uttrycker att ”det vore bra om man 

började om lite.”
101

 ”Rollerna är inte helt klara”
102

, menar en tredje respondent.  

De som är nöjda menar att ”alla är väldigt engagerade.”
103

 ”Det är rätt personer för den 

inriktning mässan har.”
104

 En annan respondent menar att ”det [inte handlar] om personer, det 

handlar om fler som vågar pröva nytt, det behövs alltid. I dagsläget behövs aktiv förnyelse, 

det är positivt. Det har inte varit några problem hittills.”
105

 En annan respondent instämmer: 

”Det krävs engagemang, inte viss kompetens egentligen.”
106

 En person menar beträffande 

detta att ”det är rätt funktioner, det är blandat.”
107
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När det gäller hur ofta samverkan sker för arrangörerna uppger alla, utom en, att samverkan 

sker månadsvis. De flesta framhåller dock att det ser lite olika ut under året, att det är mer i 

anknytning till mässan då det för projektgruppens del ”ökar till 2-3 möten per månad.”
108

 En 

annan person i projektgruppen har en annan uppfattning och menar att det under i princip hela 

året förekommer någon slags kontakt ”1-2 gånger per vecka.”
109

 I övrigt framgår av 

intervjuerna att styrgruppen ”numera har mer kontakt med projektgruppen, tidigare bara med 

projektledaren.”
110

  

När det vidare gäller vilka aktörer arrangörena samverkar med framhåller 11 av 

respondenterna att de, förutom utställarna, även samverkar med andra aktörer utanför 

kommunerna och Arbetsförmedlingen. De fyra som sagt nej är samtliga män. Detta kan dock 

ses som en tolkningsfråga, då det är oklart vad respektive respondent menar är att samverkan 

och vad som inte är det. 

Aktörer som arrangörena samverkar med är lokalpress, leverantörer av diverse tjänster, 

bussbolag, Svenskt näringsliv, Företagarna, Mälardalens högskola, Yrkeshögskolan, Almi och 

landstingen. Även ”Länsstyrelsen har vid några tillfällen”
111

 varit med. En respondent 

framhåller slutligen att ”det finns en önskan om bättre samarbete med företagen och med 

Svenskt näringsliv.”
112

 

3.2.2 Brist på tid och resurser  

På frågan om huruvida det funnits tillräckligt med tid och resurser för arbetet med mässan 

upplever en majoritet, totalt nio, att det inte varit tillräckligt. Respondenterna från styrgruppen 

är i större utsträckning tillfredställda än de från projektgruppen. En deltagare i styrgruppen 

säger att: ”Jag bestämmer själv, avsätter den tid jag behöver.”
113

 En annan person i 

styrguppen menar vidare att: ”man alltid kan stoppa in mer resurser.”
114

 Det tycks vidare 

finnas en medvetenhet inom styrgruppen om projektgruppens knappa resurser: ”I styrgruppen 

[har vi] tillräckligt, men för projektgruppen fattas resurser.”
115

   

Att de som jobbar med mässan inte har någon egentlig avsatt tid för detta arbete ses som 

problematiskt: ”Det finns ingen tid avsatt för arbetet, det behövs även fler personer.”
116

 ”Det 

är en ständig tidsbrist.”
117

 ”Arbetet ska ju göras utöver ordinarie arbetsuppgifter.”
118

 

”Resurserna kan man fundera på, vad det hade lett till om det funnits mer.”
119

 En av 
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deltagarna ser det slutligen som resurskrävande att få tag i mässvärdar: ”Jag har det. Men 

ibland är det till exempel svårt att få ihop mässvärdar.”
120

 En respondent menar vidare att: 

”Det är väldigt hög arbetsbelastning, det blir både helger och kvällar vid mässan. Man kan 

fråga sig hur bra det är att jobba så mycket som jag gör. Pia Larsson har jättehög 

arbetsbelastning!”
121

 ”Vi försöker alltid starta tidigt, men blir alltid lite sena. De som är med 

jobbar väldigt mycket.”
122

 ”Det är lite snedfördelat. Projektledaren borde ha mer tid, även 

andra.”
123

  

3.2.3 Bristande samarbete mellan styrgruppen och projektgruppen  

När det gäller hur samarbetet mellan styr- och projektgrupp har fungerat uppger tio av 

respondenterna att detta fungerat sådär, medan sex säger att det fungerat bra. Samtliga 

respondenter från Arbetsförmedlingen har uppgivit sådär medan de från kommunerna är jämt 

uppdelade.  

Flera i styrgruppen pekar på att det har blivit bättre.
124

 Man menar vidare att det från början 

inte fanns någon riktig styrning, utan att projektgruppen mer hade mässan som sin egen grej. 

Numera anses styrgruppen ha tagit en tydligare styrroll och man menar att detta är något man 

jobbar för att förbättra ytterligare. Dock finns det i styrgruppen vissa kritiska röster mot 

projektgruppen, en respondent menar att: ”De springer iväg och gör saker som vi inte har 

beslutat – vi vet inte riktigt vad de gör.”
125

 

Även några respondenter från projektgruppen är inne på att det har skett en förbättring.
126

 

Dessa respondenter håller med om att styrningen har blivit bättre och mer detaljerad och 

styrgruppen upplevs numera som mer aktiv. En av dessa respondenter säger att: ”De säger vad 

vi ska göra, vi gör det. Det är inte alltid vi håller med dem, men då tar man det en vända 

till.”
127

 Men flera i projektgruppen pekar ändå på bristande förståelse mellan grupperna och 

menar vidare att ”det är otydligt.”
128

 Man förklarar att ”styrgruppen måste besluta, det kan 

förhala arbetet på grund av att beslut måste inväntas.”
129

 ”Ibland fattas det beslut som inte är 

tillräckligt underbyggda, beslut som fått lov att rivas upp och så har det fattats nya. Det är lite 

stort avstånd mellan grupperna. Det kan vara en följd av att vi byter projektledare hela 

tiden.”
130

 ”Styrgruppen har inte varit tydlig, deras beslut har inte alltid respekterats.”
131
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När det vidare gäller hur samarbetet inom den egna gruppen fungerar anser samtliga i 

styrgruppen att detta samarbete fungerat bra (5/7) eller mycket bra (2/7). ”Vi har en 

samsyn”
132

 menar en av respondenterna. I projektgruppen finns olika uppfattningar om hur 

samarbetet fungerar inom denna grupp. Sex av respondenterna har svarat bra eller mycket bra, 

medan två personer svarat sådär och en person dåligt.  

De mest positiva i projektgruppen menar att: ”Det har varit väldigt bra under alla år! Det har 

varit personer i gruppen med gemensam syn och intresse. Vi har ett tight samarbete.”
133

 ”Det 

är starka personer, driftiga. Det behöver det vara. Ibland vill man åt olika håll, det skapar 

energi.”
134

 Medan de som är mindre nöjda i gruppen menar att: ”Det finns 

utvecklingsområden. Gruppen måste vara mer tydlig med vem som gör vad, ökad tillit 

behövs.”
135

 ”Lite sådär med ansvarsfördelningen, ingen klar sådan. Man vet inte alltid vem 

som har rätt att fatta beslut.”
136

 ”Vi tycker inte alltid lika. Vi lägger också ner olika mycket 

engagemang och tid.”
137

 

3.2.4 Bristande samarbete anses negativt för måluppfyllelsen 

För att lyckas väl med mässan är samtliga respondenter i styrgruppen överens om att det är 

viktigt med ett väl fungerande samarbete såväl inom denna grupp som mellan styr- och 

projektgrupp. Respondenterna menar exempelvis att om det inte finns en samsyn så blir det 

svårt att få något gjort.  

I projektgruppen är det bara en person som är kritisk till att samarbetet spelar roll: ”Vet inte 

riktigt. Kanske inte så stor betydelse, det är ju företagen som påverkar mest.”
138

 De övriga i 

gruppen, liksom samtliga i styrgruppen, tror att det är av stor betydelse med ett väl fungerande 

samarbete: ”Det är viktigt med en klar målbild […] det får stor betydelse.”
139

 ”Det är klart att 

det påverkar. Vi borde jobba bättre. Det bygger på vissa eldsjälar.”
140

 ”Utan samarbete kan 

det leda i fel riktning.”
141

  

Avslutningsvis framkommer att respondenterna från Arbetsförmedlingen respektive de från 

kommuner inte är helt överens om mässans syfte: ”Vi har lite olika uppfattning om vad 

mässan ska uppnå, vilka vi ska nå. Det påverkar såklart. Arbetsförmedlingen fokuserar på 

företag vi på arbetssökande.”
142
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3.3 Socialt ansvarstagande rekrytering  

Rekryteringsmässan har flera olika teman.
143

 Under intervjuerna framkom att det finns ”lite 

olika syn på hur många teman mässan ska ha.”
144

 I detta avsnitt ska vi i detta följande belysa 

ett av dem, socialt ansvarstagande rekrytering. Detta behandlades under intervjuerna genom 

att respondenterna fick beskriva vad detta innebär för dem, hur hänsyn har tagits till det, hur 

det har kommunicerats utåt, samt hur detta fokus förändrats över tid.  

Inledningsvis kan nämnas att det enbart är en av respondenterna som inte har någon direkt 

uppfattning om vad socialt ansvarstagande rekrytering innebär: ”Vi diskuterar det jämt! Det är 

svårt att säga, vet inte riktigt.”
145

 En annan menar att det handlar om ”offentligt skyddade 

anställningar.”
146

  

I övrigt har dock respondenterna en relativt enig uppfattning. De menar för det första att det 

handlar om att företag och arbetsgivare som har ett behov av att anställa fler tar ansvar för 

ökad mångfald.
147

 Det handlar då om att kunna gå utanför gängse normer och kanaler och att 

anställa personer med olika social bakgrund såväl som de som står långt från 

arbetsmarknaden, om att se potential istället för hinder. För det andra menar respondenterna 

att socialt ansvarstagande rekrytering är en affärsmässig grund för företagen, där man ser till 

varje människa utifrån dennes kompetens och ser värdet i kompetensen om att alla 

inkluderas.
148

 Några respondenter lägger till att det är viktigt med företag som har bra 

anställningsvillkor.
149

 Någon lyfter även att det är viktigt att ”företagen har en policy eller 

inriktning att medvetet jobba med det.”
150

 

En respondent menar vidare att även den enskilde har ett ansvar: ”Det är inte enbart företagen 

som ska ta detta ansvar utan även den enskilde måste ta sitt ansvar, det är viktigt för att 

lyckas.”
151

 

3.3.1 Inga krav ställs på utställarna  

När det sedan gäller hur arrangörerna försöker nå ut med temat kring socialt ansvartagande 

rekrytering, visar vår intervjuundersökning att de inte ställer några krav på utställarna att de 

ska ta ett sådant ansvar. Däremot informerar de om det på olika sätt, en uppgift som tycks 
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åligga projektgruppen: ”Det är projektgruppen som sköter det, de hanterar det ganska bra, fick 

ut informationen.”
152

  

Informationen sker vidare genom flera kanaler, främst riktat mot företagen och alltså inte så 

mycket till besökarna. Inför mässan ringer arrangörerna för det upp företagen och informerar 

dem. Information sprids även ut via hemsidan, i inbjudan och det synliggörs genom affischer. 

Därefter försöker arrangörerna att ”inspirera till det, det berättades om ett pris vid förra 

mässan för bra företag.”
153

 ”Vi uppmanade alla företag på invigningen att ha detta i åtanke”
154

 

Arrangörerna jobbar också själva med temat efter mässan då det diskuteras vid uppföljningar.  

Men flera av respondenterna framhåller ändå att man behöver bli ännu tydligare: ”Vi är ju 

inne i ett utvecklingsarbete. Vi behöver bli tydligare.”
155

 ”Det har ju kommit på senare år och 

vi har lite olika syn på vad det innebär.”
156

 ”Vi kan jobba ännu mer med det. De ska veta att 

det är ett tema på mässan, men det är en arbetsgivarfråga.”
157

  

Det är ingen respondent som explicit uttrycker att krav borde ställas på företagen, snarare 

anses det finnas vissa risker med att göra det: ”Några har varit oroliga för att det inte skulle bli 

så många utställare om man ställer sådana krav på dem, att vissa kan bli rädda då. Vi vill 

därför istället lyfta upp och synliggöra det.”
158

   

3.3.2 Ingen hänsyn tas vid rekrytering av mässvärdar 

Fem av respondenterna har ingen uppfattning om huruvida man som arrangör själv tagit 

hänsyn till socialt ansvarstagande vid rekrytering av personalen till mässan. Tio personer 

uppger att hänsyn inte tagits, medan en person uppger att hänsyn tagits. Den person som 

uppger att hänsyn tagit säger att: ”Till viss del har vi gjort det, i år funktionsnedsatta. Vi 

behöver bli mycket bättre, mycket mer tydliga.”
159

 Även andra respondenter håller med om att 

arrangörena ”behöver bli tydligare med det.”
160

 ”Det har vi diskuterat. Om vi ska ha detta 

tema måste vi ju själva visa att vi tar ansvar. Det är inte klart hur det ska representeras på 

mässan 2014 – här finns en lucka.”
161

 Det finns även en respondent som menar att de däremot 

tidigare tagit hänsyn till detta: ”Vid ett tillfälle var det personer från olika åtgärder. Men här 

har vi inte varit så framåt.
162
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Orsaken till att hänsyn inte tagits är att egen intern personal använts från kommunerna och 

Arbetsförmedlingen. Därför anses det inte finnas ”så stort spelrum. I kommunen finns inga 

pengar till att extraanställa för en dag.”
163

  

3.3.3 Ett ökat fokus på socialt ansvartagande rekrytering  

En stor majoritet av respondenterna (14/16) upplever att det skett en förändring beträffande 

Rekryteringsmässans fokus på socialt ansvarstagande rekrytering. En person upplever inte att 

det skett någon förändring och en person har ingen uppfattning om detta. De som menar att 

det skett en förändring menar att fokus har ökat på detta och då framför allt under de senaste 

två åren: ”Vi betonar det mycket mer nu. Vi vill att det ska vara det unika för mässan.”
164

  

Några tror också att fokus på socialt ansvarstagande kommer fortsätta öka: ”Det har inte varit 

så stort fokus tidigare, men det kommer bli större framöver. Vi kommer premiera arbetsgivare 

som varit bra nästa år.”
165

 ”Det kommer att fortsätta öka i den mån vi har möjlighet. VLT får 

skriva om det.”
166

 ”I och för sig har vår utgångspunkt alltid varit de som står långt från 

arbetsmarknaden, att det är de som ska få jobb. Men nu finns det uttalat i policyn.”
167

 ”Men vi 

har lite olika bild av vad det innebär.”
168

 Det verkar som att det främst är ”styrgruppen som 

lyft detta.”
169

 

En respondent upplever dock att det mest pratas om socialt ansvartagande utan att det skett 

någon egentlig förändring: ”Vi pratar mycket om det, men det händer inte mycket utåt.”
170

 

3.4 Avslutning  

I denna delstudie har samtliga värderingskriterier beaktats utom effektivitet. Denna har 

sammantaget visat på god relevans för Rekryteringsmässan. Vad däremot gäller samverkan 

och socialt ansvarstagande rekrytering finns delar som behöver utvecklas och bli bättre, vilket 

resultaten visat är något som arrangörena både är medvetna om och ämnar förbättra.    

När det gäller effektivitet kan dock nämnas att en av respondenterna lämnade en avslutande 

kommentar som berörde just Rekryteringsmässans effektivitet: ”Det borde bli mer 

tidseffektivt, det borde vara ett självspelande piano. Det borde inte vara ett nätverkande för 

företagen, utan det borde istället vara de som har behov av att rekrytera som är med. Man 
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borde sälja på ett annat sätt, inte ragga nytt varje år. Det är ändå samma företag som är med 

varje år.”
171

  

När det gäller effektivitet framkom även under intervjuerna att det bristande samarbete som 

tycks föreligga kan komma att få konsekvenser för mässans effektivitet. Om mässan vidare 

skall anses effektiv beträffande att ta ett socialt ansvarstagande, måste det utvecklingsarbete 

som är på gång fullföljas.  
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4 Rekryteringsmässans utställare 

I föreliggande kapitel redovisas resultatet av enkätundersökningen som genomförts med 

utställarna vid 2013 års Rekryteringsmässa i Eskilstuna och Västerås. Studien har för avsikt 

att fånga utställarnas uppfattning om hur mässan relaterar till samtliga fyra 

utvärderingskriterier: effektivitet (avsnitt 3.1), relevans (avsnitt 3.2), samverkan (avsnitt 3.3) 

och socialt ansvarstagande rekrytering (avsnitt 3.4). Av de 213 potentiella respondenterna har 

62 svarat på enkäten och ytterligare 10 har rapporterat att de inte har möjlighet på grund av 

exempelvis personalbyte eller ledighet. Detta ger en svarsfrekvens strax under 31 %. 

Respondenterna representerar olika organisationstyper, vilket framkommer av diagrammet 

nedan. 

 

Tabell 2: Organisationstyp för utställare som svarat på enkäten.  

 

 

Diagrammet visar att majoriteten av utställarna har haft sin monter endast i Västerås (65 %). 

18 % har haft den endast i Eskilstuna medan 18 % uppger att de haft en monter i både 

Västerås och Eskilstuna. Det är tyvärr ingen starta-egetaktör som har besvarat enkäten.    

4.1 Effektivitet 

Effektivitet har i denna undersökning belysts utifrån i vilken utsträckning företagen har haft 

en optimal rekrytering. De har fått ta ställning till hur deras förväntningar på rekrytering har 

införlivats och om det funnits vissa hinder mot rekrytering vid mässan.  
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Av respondenterna upplever 5 % att de rekryterat mer än förväntat, 58 % som förväntat och 

36 % färre än förväntat. Vad anträffar hinder mot rekrytering upplever 15 % att hinder har 

existerat medan 85 % inte upplever att det har förekommit. Bortsett från att varken små eller 

mellanstora företag har upplevt några hinder alls, är uppdelningen jämn mellan de olika 

organisationstyperna här.   

De hinder som utställarna upplevt har främst handlat om ett för stort antal icke-relevanta 

arbetssökare som i sin tur begränsat den tid som kunnat läggas på att ta kontakt med relevanta 

arbetssökare: ”Det fanns en del personer med bakgrund och kompetens som matchade det vi 

sökte, men det var också väldigt många andra som inte alls var rätt för oss. Det tog mycket tid 

i anspråk.” Andra rapporterade hinder har handlat om dålig placering eller storlek på montern.  

4.2 Relevans 

Relevans har i detta avseende syftat till hur relevant Rekryteringsmässan är för de utställande 

företagen. Detta har belysts genom att ta reda på om utställarna uppfattar att rätt kompetens 

har funnits på plats samt vilken nytta mässan har bidragit med.  

Av respondenterna har 58 % uppgivit att rätt kompetens har funnits närvarande medan 42 % 

anser att något saknats. Här går det att urskönja en skillnad mellan Eskilstuna och Västerås 

där endast 45 % av respondenterna i Eskilstuna upplever att rätt kompetens varit närvarande. 

Generellt eftersöktes mer drivna personer och personer med mer erfarenhet. I Västerås söktes 

flera ingenjörer än vad utställarna uppfattade fanns på plats.  

Vad beträffar vilken nytta Rekryteringsmässan har bidragit med för utsällarna handlar det 

först och främst om att synas som företag och att komma i kontakt med personer som man 

annars inte skulle ha träffat. Det anses även finnas en viss vinning i korta personliga träffar 

med de arbetssökande.  

4.3 Samverkan 

Samverkan inbegriper inte endast arrangörerna, utan även utställarnas delaktighet är av 

betydelse. Denna aspekt har tillvaratagits genom att fråga i vad mån utställarna känner att de 

kunnat påverka sitt eget deltagande i mässan samt hur kommunikationen med arrangörerna 

har fungerat.  

Endast 5 % av respondenterna känner att de inte kunnat påverka sitt deltagande tillräckligt, 28 

% känner att de kunnat påverka tillfredställande, 46 % att de kunnat påverka till viss del. 21 % 

har inte upplevt något behov av att påverka.  
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Vad beträffar kommunikationen med arrangörerna så upplever 52 % att den har fungerat 

mycket bra och 41 % av respondenterna ganska bra. Endast 2 % tycker att den fungerat dåligt 

medan 5 % uppger att de inte vet.  

4.4 Socialt ansvarstagande rekrytering 

Socialt ansvarstagande rekrytering har belysts utifrån i vad mån respondenterna upplever att 

detta har varit ett närvarande tema vid mässan samt i vilken utsträckning det är något 

företagen beaktat i samband med sin rekrytering vid mässan. Vi har även funnit det intressant 

att se hur stor del av företagen som generellt arbetar med socialt ansvarstagande samt på 

vilket sätt det görs.  

Av respondenterna anser 16 % att socialt ansvarstagande i stor utsträckning har varit ett 

närvarande tema vid Rekryteringsmässan. 18 % anser att det varit ett närvarande tema i 

ganska stor utsträckning, 31 % i liten utsträckning medan 35 % anser att det inte varit 

närvarande alls. Det är således en majoritet som inte anser att temat alls varit närvarande eller 

att det bara har det i liten utsträckning. I jämförelse mellan utställare i Eskilstuna och Västerås 

kan urskönjas en viss antydan på att utställarna i Västerås uppfattat temat som något mer 

närvarande än i Eskilstuna. Vissa uppger att socialt ansvarstagande varit närvarande genom de 

föreläsningar som hölls, andra genom att mässan ger alla chansen att komma i kontakt med 

arbetsgivare, även de som annars inte haft den möjligheten medan ett ytterligare antal 

respondenter som nämnt uppger att de inte alls var medvetna om att socialt ansvarstagande 

var ett tema för mässan.  

Vad beträffar beaktande av socialt ansvarstagande vid rekrytering anger 36 % av 

respondenterna att detta skett vid mässan, 29 % att det inte beaktats medan 35 % anger att de 

inte rekryterat. I förtydligande av svaren framgår att det upplevs finnas en viss spänning 

mellan att rekrytera utifrån kompetens och socialt ansvarstagande, var på de flesta företagen 

valt att prioritera kompetens. De som anger att de beaktat socialt ansvartagande vid 

rekrytering har gjort det då de antingen redan haft det som policy eller då de representerar 

organisationer som ser socialt ansvarstagande som ett av deras uppdrag. 

Av respondenterna uppger 59 % att de i vanliga fall arbetar med socialt ansvarstagande, 

medan 41 % anser motsatsen. Majoriteten av utställarna anger att de arbetar med socialt 

ansvarstagande i ostrukturerad form då utrymme finns. Endast ett fåtal anger att det sker 

regelbundet och strukturerat, då genom företagets CRS-policy.  

4.5 Avslutning 

Anslutningsvis kan nämnas att respondenterna även tillfrågades om hur de upplever att 

markandsföringen inför mässan varit och om de har några övriga kommentarer. En stor 
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majoritet (88 %) anser att marknadsföringen varit bra eller ganska bra. 12 % har uppgivit att 

de inte vet medan ingen av respondenterna tycker att den varit dålig. Det framkommer 

önskemål om att mässan ska vara mer synlig på kommunernas hemsidor. De flesta utställarna 

är väldigt nöjda med mässan. De negativa kommentarer som lämnats gäller främst problem 

med montrar och godsleveranser. Positiva synpunkter gäller bland annat bemötandet från 

arrangörerna. Någon upplever vidare att 2013 års mässa varit bättre än föregående års, varför 

framkommer tyvärr inte.   

En korrelationsanalys har utförts med avsikten att frambringa eventuella samband mellan de 

olika frågorna. Denna analys visar att de utställare som svarat att de lyckats bra med sin 

rekrytering också anser att rätt utbud av kompetens funnits bland de arbetssökande.  

De som anser att kommunikationen med mässarrangörerna fungerat bra är även nöjda med sin 

förmåga att påverka sitt deltagande vid mässan. Dessa anser även att marknasföringen inför 

mässan fungerat bra. 

När det gäller socialt ansvarstagande rekryteringen visar analysen slutligen att de utställare 

som beaktat socialt ansvarstagande i samband med sin rekrytering generellt tycker att detta 

har varit ett närvarande tema vid mässan i större utsträckning än övriga utställare. De uppger 

även att de själva inom det egna företaget arbetar med socialt ansvarstagande. 
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5 Rekryteringsmässan över tid 

Sedan år 2006 då Rekryteringsmässan för första gången ägde rum har totalt 11 mässor 

arrangerats i Eskilstuna och Västerås. I detta kapitel jämförs mässan över tid. I studien ingår 

de 10 senaste mässorna. Syftet med studien är att kunna avgöra effektivitet (avsnitt 5.1) och 

relevans (avsnitt 5.2) beträffande 2013 års mässa i relation till de tidigare mässorna.  

De 10 senaste mässorna har arrangerats under åren 2007-2013. Samtliga mässor har ägt rum 

en dag och då i Västerås och Eskilstuna samtidigt. Åren 2008, 2009 och 2010 arrangerades 

mässan både på våren och på hösten, övriga år inom tidsperioden har mässan enbart 

arrangerats en dag på våren.    

Effektivitet kommer att belysas genom att jämföra tillsättningsgrad av lediga tjänster över tid 

då detta är ett tydligt mått på måluppfyllelse. I denna jämförande studie kommer hänsyn även 

att tas till mässans storlek vad gäller antalet utställare samt besökare, vilket påvisar mässans 

relevans för arbetsmarknaden.  

Den regionala konjunkturen speglar det rådande ekonomiska tillståndet i regionen. Den tar 

hänsyn till en mängd olika variabler så som arbetslöshet, tillväxt och inflation. Vi antar att den 

regionala konjunkturen kommer att inverka både på tillsättningsgraden samt mässans storlek. 

Vid gynnande konjunktur så är företag mer benägna att expandera, vilket ökar utbudet av 

lediga tjänster samt möjligheten att anställa.  

För att få en rättvis jämförelse över tid är det således viktigt att ta hänsyn till konjunkturen. 

Som mått på konjunktur har vi använt konfidensindikatorn från konjunktursinstitutet.
172

 

Konfidensindikatorn bygger på enkätundersökningar kring förväntningar om framtiden vilket 

bör relatera till företags benägenhet att rekrytera.  

Detta innebär att vi kommer jämföra mässans tillsättningsgrad med konfidensindikatorn för 

att kunna avgöra effektivitet över tid. För att kunna avgöra relevans över tid kommer vi att 

jämföra konfidensindikatorn med dels mässans storlek, del antalet erbjudna jobb vid mässan 

över tid.  
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5.1 Effektivitet 

Vid 2013 års Rekryteringsmässa erbjöds totalt 1700 lediga tjänster.
173

 Diagrammet nedan i 

tabell 3 visar den historiska utvecklingen beträffande antal lediga tjänster sedan 2007. Av 

diagrammet framgår att flest lediga jobb erbjöds vid den andra mässan 2008 respektive vid 

mässan 2012.   

  

Tabell 3: Antal erbjudna tjänster 2007-2013.  

 

 

När det gäller antal tillsatta tjänster var denna siffra totalt 450 vid mässan 2013, vilket 

diagrammet i tabell 4 visar var det högsta utfallet över tid.
174

 Sedan den första mässan i denna 

jämförelse kan vi således se att jobben i utfall på det stora hela har kommit att öka, även om 

utfallet för vissa mässor under perioden varit något lägre än föregående mässa.    
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Tabell 4: Totalt antal tillsatta tjänster 2007-2013. 

 

 

Som nämnt menar vi att antalet tillsatta tjänster som diagrammet ovan visar måste ses i 

relation till antalet erbjudna tjänster och konfidensindikatorn för att vi skall kunna avgöra 

mässans effektivitet. Diagrammet i tabell 5 visar den regionala konjunkturen i förhållande till 

tillsättningsgrad för perioden 2007-2013.  

 

Tabell 5: Konjunktur och tillsättningsgrad 2007-2013.  

 

 

Diagrammet visar att tillsättningsgraden har varierat från år till år. Lägst var den hösten 2008 

när lågkonjunkturen slog till som kraftigast. Då resultatet för den senaste mässan var 450 
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tillsatta tjänster kan vi konstatera att det är den mässan som har haft högst tillsättningsgrad, på 

över 26 %, sedan hösten 2007 då det var 230 av totalt 800 lediga tjänster som tillsattes.  

Slutligen visar undersökningen att konjunktur och tillsättningsgrad till stor del hänger ihop 

och att tillsättningsgraden vid mässan 2013 överträffar det som kan förväntas av 

konjunktursläget. 

5.2 Relevans  

För att Rekryteringsmässan skall anses relevant måste den dels matcha målgruppens behov, 

dels ha en positiv inverkan på det omgivande samhället. För att kunna ge en bild av mässans 

relevans över tid har vi således för det första undersökt mässans storlek under perioden 2007-

2013. I det fall mässan växt över tid, vad gäller antalet utställare och besökare, menar vi att 

den är att betrakta som relevant. För det andra har vi också studerat antalet erbjudna jobb 

under tidsperioden i förhållande till konfidensindikatorn. Desto svagare konjunktur desto färre 

jobb bör erbjudas för att mässan skall anses relevant och desto starkare konjunktur desto fler 

jobb bör erbjudas vid mässan.  

Diagrammen nedan, i tabell 6 och 7, visar antalet utställare respektive antalet besökare som 

respektive mässa har haft. Tillsammans kan följaktligen dessa två diagram sägas ge en bild av 

de 10 mässornas storlek.  

 

Tabell 6: Antal utställare 2007-2013.  
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Tabell 7: Antal besökare 2007-2013.  

 

 

2013 års mässa var den största hittills sett till såväl antal utställare som till antal besökare. 

Den minsta mässan var den som först arrangerades av mässorna i undersökningen, nämligen 

den som ägde rum på hösten 2007. Diagrammen ovan visar att mässan successivt har växt. Vi 

kan utifrån detta konstatera att Rekryteringsmässan som projekt, utifrån dess storlek, är att 

betrakta som relevant. Detta eftersom det tyder på att det finns ett stort och växande intresse 

för mässan från både utställarnas sida och från besökarnas.    

Om vi går vidare och tittar på Rekryteringsmässans storlek i förhållande till 

konfidensindikatorn blir det än tydligare att mässan är relevant. Diagrammen nedan i tabell 8 

och 9, tydliggör hur relevansen ur denna aspekt sett ut över tid. 
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Tabell 8: Antal utställare och konjunktur 2007-2013.  

 

 

Tabell 9: Antal besökare och konjunktur 2007-2013. 

 

 

Vidare visar diagrammet nedan i tabell 10 hur konjunkturen förhållit sig till antalet erbjudna 

tjänster vid mässorna under perioden 2007-2013. Det tycks finnas en fördröjning innan 

konjunkturläget resulterar i ökat eller minskat utbud av tjänster. Mässans storlek med hänsyn 

till antalet utställare och besökare är enligt graferna ovan inte lika konjunktursberoende.   
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Tabell 10: Antal erbjudna jobb och konjunktur 2007-2013.  

 

 

5.3 Avslutning 

Vad beträffar Rekryteringsmässan år 2013 så bör den ses som effektiv i jämförelsen med 

tidigare Rekryteringsmässor då den uppnår en hög tillsättningsgrad av erbjudna tjänster i 

jämförelse över tid och även med hänsyn till konjunktursläget. Mässans relevans bekräftas av 

det ständigt växande antalet besökare samt utställande företag. Avslutningsvis bör nämnas att 

årets mässa är den största hittills. 
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6 Rekryteringsmässan i jämförelse med liknande mässor  

Rekryteringsmässan har jämförts med liknande jobbmässor som arrangerats i liknande 

kommuner. Resultatet av denna jämförande studie redovisas i föreliggande kapitel. Med 

liknande jobbmässor avses mässor som syftar till att fungera som en mötesplats för 

arbetsgivare och arbetssökande. Med liknande kommuner menar vi de kommuner som hör till 

samma kommungrupp (större städer) enligt SKL:s definition. I denna grupp ingår totalt 31 

kommuner.
175

   

23 av dessa kommuner har inte arrangerat någon mässa liknande Rekryteringsmässan.
176

 

Några av dessa kommuner stöttar däremot liknande mässor som arrangeras av andra aktörer 

eller har något liknande eget projekt men som alltså inte är en mässa.
177

 Dessa mässor och 

projekt har vi inte tittat närmare på då vi haft som urvalskriterium att kommunen ska vara 

medarrangör och att det ska vara en mässa. Tyvärr är det tre av kommunerna i gruppen som 

inte alls har svarat på huruvida någon mässa har arrangerats.
178

  

Det finns vidare exempel på snarlika jobbmässor som inte tagits med i utvärderingen. 

Karlstad kommun har visserligen uppgett att man inte varit med och arrangerat någon 

liknande mässa, men däremot flera sommarjobbsmässor.
179

 Dessa mässor har vi valt att inte ta 

med i jämförelsen då de anses vara för smala i sitt koncept och inte relevanta för jämförelse 

då de endast leder till tillfälliga jobb. Vidare har man i Växjö anordnat mindre mässor riktade 

mot ungdomar på caféer.
180

 Även i Trollhättan har mindre jobbmässor riktade mot enskild 

bransch arrangerats. Dessa har vi inte heller tagit med i jämförelsen då de är för små för att 

vara relevanta.  

Vidare kan nämnas att Helsingborg anordnat ”Näringslivsdagarna”, som ett liknande projekt 

men som inte är någon mässa i egentlig mening.
181

 Näringslivsdagarna, som pågår under en 

vecka, har inte något särskilt koncept utan är öppet för alla. Man har inte heller någon särskild 

målgrupp för dessa dagar, utan är en mötesplats i workshop-form för såväl företag och 

arbetssökande som tjänstemän och politiker. Näringslivsdagarna är vidare ett projekt som 

pågått i 23 års tid och är återkommande varje år i oktober. Vid årets Näringslivsdagar fanns 
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 SKL 2013b. 
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40 utställare på plats och man hade 3000 besökare.
182

 Hur många tillsatta tjänster 

Näringslivsdagarna brukar resultera i är inte känt. Näringslivsdagarna har inte heller tagits 

med i jämförelsen. 

Det är således bara tre kommuner i jämförelsegruppen som uppgett att man varit med och 

arrangerat jobbmässa liknande Rekryteringsmässan. Dessa kommuner är Örebro, Skellefteå 

och Gävle. Dock är det ingen från Gävle som kunnat besvara våra frågor.
183

 I det följande ska 

vi titta lite närmare på de övriga två kommunernas jobbmässor och jämföra dem med 

Rekryteringsmässan i Eskilstuna och Västerås.  

Trots att Örebro och Skellefteå hör till samma kommungrupp enligt SKL som Västerås och 

Eskilstuna, är det viktigt att beakta det faktum att det finns skillnader mellan dessa kommuner 

som vi inte har tagit hänsyn till i denna studie. Exempelvis finns demografiska skillnader som 

med stor sannolikhet kan tänkas påverka respektive jobbmässas utfall.  

6.1 Är Rekryteringsmässan mer effektiv än andra mässor? 

Skellefteå kommun arrangerar i samarbete med Arbetsförmedlingen en jobbmässa.
184

 Även i 

Skellefteå heter denna ”Rekryteringsmässan”, vilken äger rum en dag varje år i februari.
185

 

Mässan hålls på Scandic hotell i centrala Skellefteå. Mässan har inget särskilt koncept. Sedan 

fem år riktar sig mässan till alla, men man bjuder särskilt in de som är 16-26 år som är 

inskrivna på Arbetsförmedlingen. Mässan har inte någon särskild policy för socialt 

ansvarstagande men det finns ett krav på att mässan ska arrangeras i handikappanpassade 

lokaler.     

Örebro kommun och Arbetsförmedlingen arrangerar tillsammans ”Jobbmässan”.
186

 

Jobbmässan är också den återkommande en dag varje år och äger rum dagen innan 

Rekryteringsmässan i Eskilstuna och Västerås.
187

 Jobbmässan hålls på Conventum som är 

beläget centralt i Örebro. Mässan har vidare haft olika koncept beroende på konjunkturen. 

Men den har alltid en inriktning mot utlandsjobb och yrkesutbildningar. Mässan riktar sig mot 

alla, det vill säga till såväl de som söker utbildningsmöjlighet och de som söker arbete som till 

arbetslösa och de som vill byta arbete. I Örebro har mässan en policy för socialt 

ansvarstagande men det är inget som fungerar som ett särskilt tema.     
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6.1.1 Utställare och besökare  

Vid den senaste Rekryteringsmässan i Skellefteå fanns 29 utställare på plats och mässan hade 

1300-1500 besökare.
188

 Jobbmässan i Örebro är betydligt större. Senast den anordnades i 

Örebro fanns 118 utställare på plats och 7000 besökte mässan.
189

 Detta kan jämföras med den 

senaste Rekryteringsmässan i Eskilstuna och Västerås där 260 utställare fanns på plats, varav 

190 i Västerås och 60 i Eskilstuna.
190

 Antalet besökare vid mässan var vidare hela 17 000, 

12 200 i Västerås och 4 800 i Eskilstuna. I det fall Rekryteringsmässan i Eskilstuna och 

Västerås betraktas som en mässa är den således dubbelt så stor som Jobbmässan i Örebro. Om 

vi däremot ser Rekryteringsmässan som två skilda mässor är dessa i jämförelse med 

Jobbmässan större i Västerås men mindre i Eskilstuna.  

6.1.2 Jobb i utfall 

Vid den senaste Rekryteringsmässan i Eskilstuna och Västerås erbjöds 1700 lediga tjänster 

och utfallet två månader efter mässan var 450 tillsatta tjänster.
191

 Tyvärr har varken årets 

Rekryteringsmässa i Skellefteå eller årets Jobbmässa i Örebro utvärderats, det blir således 

svårt att göra någon jämförelse beträffande utfall.  

Skellefteå kommun kan vare sig svara på hur många jobb som erbjöds eller tillsattes vid den 

senaste mässan.
192

 Inte heller Örebro kommun har någon egentlig uppfattning om hur många 

jobb som erbjöds respektive tillsattes vid den senaste mässan. Men i Örebro uppskattar man 

det till att 500 jobb tillsattes vid själva mässan och 1500 efter mässan.
193

    

6.1.3 Kostnad för arrangörer och utställare  

Rekryteringsmässan i Eskilstuna och Västerås ska bära sina egna kostnader genom sponsring 

och bidrag. Se två första mässorna hade dock ett tillskott på 50 000 kronor från arrangörerna, 

medan övriga mässor har varit självbärande.
194

 Den senaste Rekryteringsmässan som 

anordnades i Skellefteå kostade 36 000 kronor för arrangörena.
195

 Jobbmässan i Örebro har 

inga sponsorer utan arrangörerna säljer montrar och lägger sedan till det som saknas, vilket 

vid senaste tillfället var 50 000 kronor.
196

  

Vidare är det gratis för utställarna vid Rekryteringsmässan i Skellefteå.
197

  För utställarna vid 

Jobbmässan i Örebro kostar det 2500 kronor att delta.
198

 Rekryteringsmässan i Eskilstuna och 
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Västerås tar något mer för större företag och utbildningssamordnare, vilka betalar 3000 

kronor, men mindre för de mindre företagen som betalar 1500 kronor och småföretagare 300 

kronor.
199

  

6.2 Avslutning 

Vid samtalen med de ansvariga för de andra mässorna ställdes dessutom frågan om huruvida 

de kände till Rekryteringsmässan i Eskilstuna och Västerås. I Örebro gjorde man det. 

Förklaringen till detta kan dels vara att Örebro har ett visst samarbete med Västerås och 

Eskilstuna beträffande mässorna, dels att dessa kommuner ligger mer geografiskt nära.
200

 I 

Skellefteå kände man däremot inte till Rekryteringsmässan.
201

   

Denna delstudie har bidragit med knappa resultat. Dels är det få kommuner i 

jämförelsegruppen som överhuvudtaget arrangerat någon liknande mässa, dels har inga 

utvärderingar genomförts av de mässor som vi har kunnat titta lite närmare på. Däremot kan 

detta ses som två resultat i sig. Det är inte särskilt vanligt att kommuner arrangerar 

jobbmässor och de som så gör tycks inte särskilt intresserade av att följa upp dess resultat. 

Huruvida andra projekt med liknande syfte är bättre eller sämre för att skapa jobb har vi 

tyvärr inte haft möjlighet att studera inom ramen för denna utvärdering.  

Det går följaktligen inte utifrån denna studie att dra några slutsatser kring i vad mån vare sig 

fler utställare och besökare eller högre kostnad för arrangören leder till fler jobb i utfall. Det 

går inte heller att säga bestämt att låg kostnad för utställare de facto leder till fler utställare på 

en jobbmässa. Men utifrån de tre mässor som här stått i fokus kan vi se att mässan i Skellefteå 

bara hade 29 utställare, trots att dessa inte betalar något för sin monter. Detta kan jämföras 

med att det i Örebro, där kostnaden ligger på 2500 kronor för en monter, fanns fler än dubbelt 

så många utställare. I Eskilstuna och Västerås, där en plats kostar mellan 300-3000 kronor 

hade fanns totalt sett ännu fler utställare.  

Ett resultat utifrån denna studie är i alla fall att det inte är särskilt vanligt att kommuner är 

med och arrangerar jobbmässor liknande Rekryteringsmässan i Eskilstuna och Västerås. 

Däremot är det väldigt vanligt att kommuner har liknande projekt med ungefär samma syfte.  

Ett intressant resultat vi avslutningsvis vill lyfta är att det inte, utifrån denna studie, tycks vara 

förekommande överhuvudtaget att kommuner gemensamt arrangerar jobbmässor, så som är 

fallet med Rekryteringsmässan. Inga andra kommuner i jämförelsegruppen har samverkat på 

detta vis.   
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7 Diskussion och värdering 

Vi har i föregående fyra kapitel presenterat resultaten av föreliggande utvärdering. 

Rekryteringsmässan har utvärderats genom 1) intervjuer med arrangörerna, 2) en 

enkätundersökning med utställarna, 3) över tid, och 4) i jämförelse med liknande 

jobbmässor.  

I detta avslutande kapitel summeras och diskuteras resultaten utifrån studiens fyra 

utvärderingskriterier: effektivitet (avsnitt 7.1), relevans (avsnitt 7.2), samverkan (avsnitt 

7.3) och socialt ansvarstagande rekrytering (avsnitt 7.4). Avslutningsvis görs en 

värdering av mässan i sin helhet och vi göra några reflektioner över vilka generella 

lärdomar som kan dras (avsnitt 7.5).  

7.1 Effektivitet 

Hur effektiv 2013 års Rekryteringsmässa var, har i föreliggande utvärdering undersökts i tre 

delstudier: i en enkätundersökning med utställarna, i jämförelse med tidigare års mässor samt 

i jämförelse med liknande jobbmässor. För att Rekryteringsmässan ska anses effektiv måste 

den uppfylla sitt syfte beträffande att öka sysselsättningen, genom att verka som en mötesplats 

för arbetsgivare, utbildningssamordnare, starta-egetaktörer och arbetssökande.  

I studien med utställarna har vi tagit reda på i vad mån dessa upplever hinder för rekrytering 

samt huruvida de lyckats tillsätta lika många tjänster som förväntat. De utställande företagen 

upplever i relativt liten utstäckning att hinder funnits och en majoritet av utställarna anser att 

de tillsatt så många tjänster som de räknat med. 

När det vidare gäller i vilket utsträckning mässans effektivitet har förändrats över tid har vi 

tittat på tillsättningsgrad vid mässan och här även tagit hänsyn till hur konjunkturen har sett 

ut. Studien visar att mässans tillsättningsgrad följer konjunkturen, samt att 2013 års mässa 

dessutom överträffar vad som kan förväntas.  

Att bedöma Rekryteringsmässans effektivitet i förhållande till andra jobbmässor är utifrån vår 

studie svårare. Detta beror på att de andra mässorna som vi har tittat närmare inte har 

utvärderats i särskilt stor utsträckning. Det är således inte känt hur många jobb dessa mässor 

resulterat i. Att DU-sys kontinuerligt under de år som Rekryteringsmässan arrangerats har 

följt upp och mätt sitt arbete kan ses som gynnsamt ur effektiviseringssynpunkt. Ett sådant 

arbete gör att man har koll på verksamhetens måluppfyllse och därigenom ökar chanserna att 

förbättra denna.    
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Vår samlade bedömning utifrån de studier vi genomfört är att Rekryteringsmässan 2013 är att 

betrakta som effektiv. Mässan lever upp till sitt huvudsyfte beträffande att den skall verka 

som en lämplig arena för företag att rekrytera från. Jämförelsen över tid visar dessutom att 

effektiviteten har ökat, då mässan 2013 överträffade vad som kunde förväntas utifrån 

konjunktursläget. De kontinuerliga uppföljningarna som görs av mässans utfall kan som 

nämnt ses som värdefullt för ytterligare effektivisering.  

7.2 Relevans 

Vi har studerat vilken relevans Rekryteringsmässan har genom intervjuerna med arrangörena, 

enkätundersökningen med utställarna samt genom jämförelsen över tid. Relevansen påverkas 

av i vilket utsträckning mässan kan anses vara användbar och till nytta för de utställande 

företagen, samt huruvida den är av betydelse för det omgivande samhället. Relevans för det 

omgivande samhället åstadkoms genom att mässan kan fungera som ett komplement till de 

ordinarie arbetsmarknadsåtgärderna.   

Arrangörerna anser att mässan är relevant utifrån flera perspektiv. De är tämligen överens om 

att det är såväl rätt besökargrupper som utställare som är med på mässan, samt att det är ett 

lagom antal utställare. Däremot framkommer att funktionsnedsatta kan ha svårt att besöka 

mässan då det är ganska trångt där.  

Även för det omgivande samhället anses mässan enligt arrangörerna vara relevant, framför 

allt för arbetsmarknaden då mässan verkar som en mötesplats för rekryterande företag och 

arbetssökande och således ökar sysselsättningen. Även när det gäller mässans betydelse för 

kommunerna respektive Arbetsförmedlingen ses det som betydelsefullt att det skapas jobb, 

men för dessa anses det också vara av betydelse att få vara med och visa upp sig och visa att 

man tar ansvar. Respondenterna ser slutligen mässan som ett komplement till ordinarie 

arbetsmarknadsåtgärder, där mässan har ett bredare fokus. Den anses inte heller ta fokus från 

andra åtgärder. Mässans relevans bekräftas även av den jämförande studien över tid, som 

visar att den växt sedan den första mässan arrangerades sett till såväl antal utställare som 

besökare.  

Rekryteringsmässan kan även utifrån utställarnas perspektiv anses relevant. Även om den 

främsta vinningen för dem varit att få synas som företag menar de att det är värdefullt att 

kunna komma i kontakt med personer som man annars inte skulle ha träffat liksom att det 

finns viss vinning i korta personliga träffar med arbetssökande. Dock anser drygt 40 % av 

utställarna att mässbesökarnas kompetens inte i tillräcklig utsträckning matchat deras behov, 

medan knappt 60 % uppger att rätt kompetens funnits närvarande.  

Vår sammantagna bedömning är att Rekryteringsmässans relevans är god sett till såväl 

utställarnas behov som det omgivande samhället. Att mässan kommit att växa över tid visar 

att det finns ett stort intresse för den från både utställarnas och besökarnas perspektiv.    
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7.3 Samverkan 

Hur samverkan har fungerat vid arbetet med Rekryteringsmässan har studerats dels genom 

intervjuundersökningen med mässans arrangörer, dels genom enkätundersökningen med 

utställarna. En väl fungerade samverkan kräver ett tydligt ledarskap och en tydlig styrning. 

Det krävs vidare att det finns en samsyn mellan huvudaktörerna samt möjlighet för de 

involverade att delta i utvecklingsarbetet. Även tillgången till tid och resurser spelar roll för 

att lyckas. 

Majoriteten av arrangörena anser att samverkan har fungerat bra. När det gäller ledarskapet 

visar våra resultat att projektledaren bör få en tydligare ledarroll, då det framkommit att denne 

anses ha mindre makt än andra deltagare. Projektledaren anses inte heller ha tillräckligt med 

tid för arbetet. Det lyfts även kritik mot att projektledaren vid flera tillfällen har bytts ut.  

Vad gäller styrningen upplevs den ha blivit bättre och styrgruppen anses ha tagit en tydligare 

styrroll och blivit mer aktiv. Det nämns att det pågår ett förbättringsarbete härvidlag. Men 

flera upplever fortfarande styrningen som otydlig och den anses svår att få till. Styrgruppens 

beslut respekteras heller inte alltid. En majoritet tycker inte heller att samarbetet mellan styr- 

och projektgrupp fungerar så bra.  

De allra flesta av arrangörerna menar vidare att det saknas tillräckligt med tid och resurser, 

framför allt tycks det vara projektgruppen som saknar detta. Det är dessutom få som tycks ha 

någon egentlig avsatt tid i sin tjänst för arbetet med mässan. Flera upplever en mycket hög 

arbetsbelastning.   

Nästan samtliga utställare uppgav vidare att kommunikationen med arrangörena fungerat bra 

eller mycket bra. När det gäller möjligheten att kunna påverka arbetet upplever de allra flesta 

av utställarna att de till viss del kunnat påverka. Det bör dock nämnas att drygt 20 % uppgav 

att de inte hade något behov av att påverka. 

Vårt sammanfattande omdöme vad gäller samverkan är att denna på det stora hela fungerar. 

Men det finns brister av betydelse som kan ha inverkan på såväl mässans effektivitet som 

möjligheten att lyckas med temat socialt ansvarstagande rekrytering.    

7.4 Socialt ansvarstagande  

Rekryteringsmässans sociala ansvarstagande har utvärderats utifrån två delstudier: 

intervjuerna med mässans arrangörer samt i enkätundersökningen med utställarna. 

Huvudfokus har legat på huruvida detta ämne har återspeglats i rekryteringen vid mässan.  

I intervjuerna med arrangörerna har vi undersökt hur socialt ansvarstagande uppfattats samt 

hur det sänds ut till utställarna. Arrangörerna uppfattar främst socialt ansvarstagande som att 

arbetsgivare med rekryteringsbehov ska ansvara för en ökad mångfald, detta till stor del 
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genom att anställa de som idag står längst från arbetsmarknaden. Några krav har dock inte 

ställts på utställarna utan förhoppningen har varit att det ska vara tillräckligt att informera om 

temat. Mässans arrangörer har dock inte själva haft sådana åtaganden i åtanke gällande 

rekrytering av mässpersonal.   

Socialt ansvarstagande har i enkätstudien med utställarna belysts utifrån huruvida utställarna 

upplever det som ett närvarande tema vid mässan samt om det bejakats i samband med deras 

rekrytering. Endast en tredjedel av respondenterna anser att socialt ansvarstagande varit ett 

närvarande tema i stor eller ganska stor utsträckning, resten att det varit det i liten 

utsträckning eller inte alls. Vad beträffar rekrytering uppger 36 % av utställarna att socialt 

ansvarstagande har bejakats. Det bör också nämnas att utställarna har väldigt olika 

uppfattningar om vad det innebär.  

Vår uppfattning är att det finns stor möjlighet till förbättring i arbetet med socialt 

ansvarstagande och att det behövs en tydlig definition och samsyn kring vad det betyder och 

hur det ska uppnås. Det framkommer även att många utställare upplever socialt 

ansvarstagande stå i konflikt med rekrytering utifrån kompetens, där kompetens prioriteras. 

Det kan sålunda vara värt att tänka på vilket utrymme det finns för socialt ansvarstagande i 

samband med mässan och om det valda tillvägagångssättet är det optimala.  

7.5 Konklusioner – vad kan förbättras? 

Utifrån samtliga delstudier som genomförts i föreliggande utvärdering och med hänsyn till de 

fyra värderingskriterierna är vår samlade bedömning att Rekryteringsmässan som projekt är 

att betrakta som lyckat. Mässan är effektiv, dess relevans god, och samverkan på det stora 

hela fungerade. Det har under senare år dessutom satts igång ett arbete för att mässan ska vara 

socialt ansvarstagande.  

Att 450 tjänster tillsattes vid Rekryteringsmässan 2013 måste onekligen ses som ett bra utfall 

och som önskvärt. Det är dock inte möjligt att utifrån denna utvärdering dra några bestämda 

slutsatser om att dessa jobb de facto inte hade blivit tillsatta utan att mässan ägt rum. Men 

utifrån de studier vi genomfört är det möjligt att närma oss ett svar på denna fråga. I detta 

avslutande avsnitt ska vi inledningsvis redogöra för varför vi ser mässans utfall som bra och 

därefter avsluta rapporten med att belysa vad som behöver förbättras för att mässan i 

framtiden ska kunna effektiviseras ytterligare.  

Det finns flera faktorer som talar för att 450 tillsatta jobb är att betrakta som ett lyckat utfall. I 

stor utsträckning upplever såväl arrangörerna som utställarna att det är rätt grupper som 

besöker mässan och att de har rätt kompetens. Arrangörerna menar även att mässan har 

relevanta utställare på plats. Detta visar på god relevans för mässan, att den matchar behoven 

hos dess målgrupp. Relevansen förstärks dessutom av att somliga företag menar att de tagit 

hänsyn till socialt ansvarstagande vid sin rekrytering från mässan, det är ett tecken på att 

dessa tillsatta jobb även har relevans för det omgivande samhället. Utifrån den jämförande 
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studien över tid kan vi också konstatera att 450 jobb är att betrakta som ett bättre resultat än 

vad man utifrån rådande konjunktur kunnat förvänta. Det är tyvärr svårt att säga något om 

huruvida dessa 450 tillsatta jobb är ett bra eller dåligt utfall i relation till liknande jobbmässor, 

då de andra mässor vi studerats inte har något känt utfall. Men vi menar att det finns ett värde 

i sig att DU-sys, genom sina kontinuerliga uppföljningar, känner till hur många jobb 

respektive mässa resulterat i, eftersom det ökar möjligheten att nå ett ännu bättre utfall vid 

framtida mässor. Denna utvärdering har även visat att mässan blivit mer effektiv över tid, då 

antalet tillsatta jobb har ökat.     

Dessa faktorer måste betraktas som ett mått på att DU-sys har lyckats med 

Rekryteringsmässan i flera avseenden. Framför allt gällande effektivitet och relevans finns det 

med andra ord många framgångsfaktorer värda att vara stolta över. Genom att beakta de 

kritiska beståndsdelar vi funnit i utvärderingen finns det dessutom möjlighet för mässan att 

utvecklas och i framtiden bli ännu bättre.   

För att mässan ska kunna effektiviseras och förbättras i framtiden måste samverkan bli bättre. 

Ledarskapet och styrningen måste bli tydligare och samarbetet mellan styr- och projektgrupp 

bättre. Arrangörerna behöver också få tillräckligt med tid och resurser för arbetet med mässan 

och för att överhuvudtaget kunna delta i ett förbättringsarbete. 

Det krävs vidare även en samsyn kring temat socialt ansvarstagande rekrytering. Detta är 

nödvändigt för att kunna nå ut med temat till utställarna, vilka idag vare sig har någon klar 

eller gemensam uppfattning om vad det står för.  

När det gäller socialt ansvarstagande rekrytering finner vi det vidare oerhört beklagligt om 

inte mässan arrangeras på ett sätt som gör den tillgänglig för alla. Vi syftar här på det faktum 

att en av respondenterna från vår intervjuundersökning uttryckt att det inte är möjligt för 

funktionsnedsatta att delta vid mässan då det är för trångt. Om mässan ska vara socialt 

ansvarstagande måste den vara tillgänglig för alla. 

Vi är väl medvetna om att Rekryteringsmässans arrangörer är inne i ett utvecklingsarbete 

gällande temat socialt ansvarstagande. Vad vi menar är att detta arbete måste fortsätta. Det 

tycks i nuläget som att temat i stor utsträckning inte riktigt nått fram till de utställande 

företagen. Det är dessutom få av de utställande företagen som har någon policy för socialt 

ansvarstagande. Idag fungerar detta tema främst som en symbol, något som finns på pappret 

men som i verkligheten inte får så stor betydelse. Givetvis är det möjligt att påverka företagen 

genom information, men kanske att DU-sys borde ställa vissa krav på dem i framtiden? 

Frågan blir om det är mest betydelsefullt med många utställande företag eller om det vore 

bättre med något färre som tar ansvar.     

Namnet ”Rekryteringsmässan” är vidare något som i framtiden bör diskuteras. Detta är mer 

en reflektion än en slutsats från vår sida då namnet inte varit föremål för utvärdering i denna 

studie. Vi är väl medvetna om att det bland Rekryteringsmässans huvudaktörer idag 

visserligen finns en förhoppning om att namnet och mässan är känd. Men med tanke på att det 

bland mässans utställare, utöver företag, även finns utbildningssamordnare och starta-
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egetaktörer, ser vi att namnet inte är i enighet med mässans faktiska innehåll. Det är inte en 

mässa som enbart syftar till att rekrytera utan även till att få människor som är saknar arbete 

att finna andra sätt att sysselsätta sig på, som utbildning eller att starta eget företag.  

Slutligen ser vi att det finns ett behov av ytterligare utvärdering av Rekryteringsmässan. Inom 

ramen för denna utvärdering har det inte varit möjligt att utvärdera mässan utifrån alla möjliga 

perspektiv, utan vi har varit tvungna att avgränsa oss. Vi har då valt att koncentrera oss till 

utställarnas och huvudaktörernas perspektiv. Vi ser dock att det finns ett fortsatt behov av 

utvärdering av mässan utifrån besökarnas perspektiv i förhållande till våra 

utvärderingskriterier. En sådan utvärdering, där även denna grupp tilläts komma till tals, 

skulle vara ett värdefullt komplement till denna. 
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Bilagor 

Bilaga 1. Intervjufrågor  

 

 

Datum:  

Tid:  

Respondent/namn:  

Kön: man/kvinna  

Ålder:  

Organisationstillhörighet:  

 

 

 

 

 

BAKGRUNDSFRÅGOR  

 

B1 Hur länge har du arbetat inom organisationen (haft nuvarande befattning)? 

(år) 1  2  3  4  5  6  7 8 9  10  11  12  13 ………. 

 

 

B2 Hur länge har du varit med i gruppen (projekt-/styrgruppen)? 

(år/månad) 1  2  3  4  5  6  7 8 9  10  11  12  13 ………. 

 

 

B3 Vilken befattning har du i gruppen? 

 Ledare? 

 Deltagare? 

 Annat? 

 

B4 Hur mycket tid har du avsatt i din tjänst för gruppen? (I procent)  

 1-25% 26-50% 50-75%  76% Har ingen avsatt tid 
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RELEVANS 

 

R1 Anser du att rätt aktörer/företag är med vid mässan?  

Ja, varför? 

Nej, varför inte? 

Vet ej 

 

R2 Bör, enligt dig, den nuvarande deltagarlistan (utställare) för mässan ändras?  

Ja, minska 

Ja, öka 

Nej 

Vet ej  

 

R3 Finns det grupper utöver de som brukar besöka mässan som bör vara med? 

Om ja, vilka? 

Om nej, varför inte? 

Vet ej 

 

R4 Vänder ni er till samma rekryteringsbas som vid andra arbetsmarknadsåtgärder?  

 Ja, varför?  

 Nej, varför inte? 

 

R5: Vilken betydelse för arbetsmarkanden tror du att rekryteringsmässan har? 

 Stor, utveckla! 

 Liten, utveckla!  

 Ingen, utveckla!  

 

R6 Vilken betydelse har mässan för kommunen? 

Stor, utveckla! 

 Liten, utveckla!  

 Ingen, utveckla! 

 

R7 Vilken betydelse har mässan för AF? 

Stor, utveckla! 

 Liten, utveckla!  

 Ingen, utveckla! 

 

R8 Tar mässan fokus från andar arbetsmarknadspolitiska åtgärder? 

 Ja, på vilket sätt/från vilka? 

 Nej 

 Vet ej!  
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SAMVERKAN 

 

S1 Hur har samverkan fungerat? 

Mycket bra 

Bra 

Sådär 

Dåligt 

Mycket dåligt 

 

S2 Har rätt personer varit delaktiga? 

 Ja 

 Nej 

Vet ej 

  

S3 Samverkar ni med någon utanför kommunerna förutom AF och de inbjudna företgagen? 

 Ja, vilka? 

 Nej 

 Vet ej 

 

S4 Hur ofta samverkar ni? 

 Dagligen 

 Veckovis 

 Månadsvis 

 Årsvis 

  

S5 Har det funnits tillräckligt med tid och resurser till att samverka? 

 Ja, 

 Nej, varför inte? 

  Vet ej 

 

S6 Hur har samarbetet mellan projektgrupp och styrgrupp fungerat? 

Mycket bra 

Bra 

Sådär 

Dåligt 

Mycket dåligt 

 

S7 Hur har samarbetet fungerat inom din grupp? (Styrgrupp/projektgrupp) 

  Mycket bra 

Bra 

Sådär 

Dåligt 

Mycket dåligt 
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S8 På vilket sätt anser Du att samarbetet inom och utanför projektgruppen bidrar till flera 

arbetsplatser (måluppfyllelse för mässan)?  

 

 

 

SOCIALT ANSVARSTAGANDE 

   

SA1 Vad innebär socialt ansvarstagande för dig? 

 Jämlikhet (behandla alla lika) 

 Positiv särbehandling (exkluderande) 

 Annat    

 

SA2 Hur kommunicerats ert social ansvarstagande till mässdeltagarna? 

 Ställer krav jämlikhet 

 Ställer krav på positiv särbehandling 

 Ställer inga krav 

Ställer andra krav 

 

SA3 (Ansvarar Ni för att hyra in service personal?) Har hänsyn till socialt ansvarstagande 

tagits vid rekrytering av servicepersonal till mässan? 

 Ja 

 Nej, varför inte 

 Vet ej 

 

SA4 Har det skett någon förändring över tid gällande ert fokus på socialt ansvartagande? 

 Ja, beskriv gärna! 

 Nej, varför inte? 

 Vet ej!  

 

 

 

 

 

 

Tack för din medverkan!  

 

 

 

 

 



59 

 

Bilaga 2. Enkät till utställare 

 

 

Välkommen! 

Mälardalens Högskola har på uppdrag av DU-sys styrgrupp för Rekryteringsmässan, påbörjat 

en extern utvärdering av mässan. Denna enkät är en del av utvärderingen. 

Enkäten består av 13 frågor och tar ca 5-10 minuter att genomföra. Enkäten kommer även ge 

er möjlighet att komma med feedback till mässarrangörerna som kan bidra till att förbättra 

nästa års mässa. 

Stort tack för ert deltagande! 

 

 

1. Vilken typ av organisation representerar ni? (Organisationstyp) 

     □ Litet företag (1-9 anställda) 

     □ Mellanstort företag (10-49 anställda) 

     □ Stort företag (50- anställda) 

     □ Utlandsföretag 

     □ Utbildningsanordnare 

     □ Starta eget 

 

2. Var hade ni er monter? (Plats) 

     □ Eskilstuna 

     □ Västerås 

     □ Båda 

 

3. Lyckades ni rekrytera det antal personer som ni förväntat? 

     □ Fler än förväntat 

     □ Som förväntat 

     □ Färre än förväntat 

 

4. Upplevde ni några hinder för rekrytering i samband med mässan? (Om inte så gå vidare till   

    näste fråga) 

     □ Ja 

     □ Nej 

Om ja, vänligen förtydliga 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 



60 

 

 

5. Upplevde ni att rätt utbud av kompetens fanns hos besökarna? 

     □ Ja 

     □ Nej 

Om nej, vad saknades? 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

6. Vilken nytta har Rekryteringsmässan bidragit med? (Till skillnad från Arbetsförmedlingen   

    och bemanningsföretag) 

Vänligen förtydliga 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

7. Har ni kunnat påverka ert deltagande i mässan? 

     □ Ja, tillfredställande 

     □ Ja, till viss del 

     □ Nej, inte tillräckligt 

     □ Inget behov av att påverka 

 

8. Hur har kommunikationen med mässarrangörerna fungerat? 

     □ Mycket bra 

     □ Ganska bra 

     □ Dåligt 

     □ Vet ej 

 

9. Har ni upplevt socialt ansvarstagande som ett närvarande tema vid Rekryteringsmässan? 

     □ Ja, i stor utsträckning 

     □ Ja, i ganska stor utsträckning 

     □ Ja, i liten utsträckning 

     □ Nej, inte alls 

Om ja, på vilket sätt? 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
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10. Har ni beaktat socialt ansvarstagande i samband med er rekrytering vid mässan? 

     □ Ja 

     □ Nej 

     □ Har inte rekryterat 

Om ja, vänligen förtydliga på vilket sätt 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

11. Arbetar ni på ert företag med socialt ansvarstagande? 

     □ Ja 

     □ Nej 

Om ja, vänligen beskriv hur 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

12. Hur upplever ni att marknadsföringen har varit inför mässan? 

     □ Bra 

     □ Ganska bra 

     □ Dålig 

     □ Vet ej 

Kommentarer: _________________________________ 

 

13. Övriga kommentarer? 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Stort tack för ert deltagande! 
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Bilaga 3. Utställare som svarat på enkäten 

 

 

 

td Rail & industry Atea 

VIQ Sweden Tritech 

knowit Västerås Lokaltrafik AB 

Eskilstuna kommun Arbetarnas bildningsförbund 

AF Consult Sogeti 

Hotell och restaurang facket Affärshögskolan 

Uniflex Xenter 

Norberg Kommun Hermods 

CBA Bergskolan 

Folkbildningsnätet Taxi Västerås 

Semcon Pon Cat 

Trafikverket AF Consult 

Vansbro kommun Work Agent 

Miroi Coompanion 

Kulturama Arena personal 

Västerås Science Park WorkForYou 

Landstinget Sörmland Best bemanning 

Toolbox Visuell Media Montico 

Skatteverket Industrisupport 

Koteko RTM Business partner 

Yrkes Akademin Student Consulting 

Polfärskt Folkbildningsnätet 

Lernia pingdom 

Silentium Infortiv 

Hilton Food Group Attendo 

Elitbemanning Atlas Copco 

Frambio Uppsala universitet Aros Circle 

Kunskapscompaniet Försvarsmakten 

MedLearn Västerås Stad 

m4 IndustriQompetens 

Intersport Securitas Direct 

 

 

 



63 

 

Bilaga 4. Styrgruppen 

 

 

Ylva Wretås, Västerås stad 

Göran Thunberg, Västerås stad 

Bengt Larsson, Västerås stad  

Thure Morin, Eskilstuna kommun 

Harriet Bergström, Eskilstuna kommun 

Mattias Huuva, Eskilstuna kommun 

Kauko Leppälä, Arbetsförmedlingen Västerås 

Patrik Wikström, Arbetsförmedlingen Eskilstuna 
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Bilaga 5. Projektgruppen 

 

 

Åsa Klintberg, Västerås stad (projektledare)  

Henric Sjöblom, Västerås stad 

Kristina Karlsson, Västerås stad 

Kent Olsson, Västerås stad 

Carl-Fredrik Movitz, Eskilstuna kommun 

Camilla Ohlsson, Eskilstuna kommun  

Agneta Carlsson, Eskilstuna kommun  

Britta Nilsson, Eskilstuna kommun  

Pia Larsson, Arbetsförmedlingen Västerås 

Roger Lindberg, Arbetsförmedlingen Västerås  

Susanne Norlin, Arbetsförmedlingen Västerås  

Marica Anderbrink-Toll, Arbetsförmedlingen Eskilstuna 
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Bilaga 6. Kommungruppsindelning, större städer
202

 

 

 

 

Södertälje 

Uppsala  

Nyköping 

Eskilstuna 

Linköping 

Norrköping 

Jönköping 

Växjö 

Kalmar 

Karlskrona 

Lund 

Helsingborg 

Kristianstad 

Hässleholm 

Halmstad 

Varberg 

Uddevalla 

Trollhättan 

Borås 

Skövde 

Karlstad 

Örebro 

Västerås 

Falun 

Gävle 

Sundsvall 

Örnsköldsvik 

Östersund 

Umeå 

Skellefteå 

Luleå 

 

                                                 
202

 SKL 2013b.  
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Bilaga 7. Frågor till andra kommuner  

 

 

Känner ni till Rekryteringsmässan i Eskilstuna och Västerås? 

Vad kallas er mässan? 

Har den något särskilt koncept?  

Riktar den sig till någon specifik målgrupp? 

Har ni någon speciell policy för socialt ansvarstagande? 

När anordnades jobbmässan senast i er kommun? 

Är den återkommande? Hur ofta? 

Var anordnades mässan?  

Hur många dagar pågick mässan? 

Hur många jobb erbjöds respektive tillsattes? 

Hur mycket kostade mässan för kommunen/arrangörerna?  

Vad kostade det för utställarna att delta? 

Hur många utställare fanns på plats? 

Hur många besökare hade mässan?  

 

 

 

 

 

 

 


