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Förord 
Denna uppsats har i princip i helhet arbetats fram tillsammans. Vi har haft en ständig 
dialog och diskussion från första till sista sida i arbetet. Vi har sett detta som en 
förutsättning - att utbyta idéer och värderingar - för arbetets bästa. Vidare har vi båda 
varit närvarande och delaktiga under samtliga intervjutillfällen. Transkribering av 
intervjumaterialet har i sin tur delats lika mellan oss.  
 
Vi vill rikta ett varmt tack till alla våra respondenter som tog sig tid att ställa upp för 
undersökningen. Vi vill även rikta ett tack till Lena Gonäs som tagit sig an rollen som 
vår handledare. Genom handledningsmöten och konstruktiv kritik har vi haft en 
möjlighet att förbättra och justera studiens olika delar.  
 

       
           Karlstad, juni 2012 

   Anders Enström och Joakim Ringström 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Sammanfattning 
Som det ser ut idag är konkurrensen hård gällande lediga tjänster på arbetsmarknaden.  
Det förekommer ofta diskussioner kring vikten av att profilera sig och att det inte 
längre räcker med standardiserade Cv:n vid en arbetsansökan. Syftet med vårt arbete 
är således att ge en inblick i hur rekryteringsansvariga värderar och förhåller sig till 
olika situationer som kan komma att påverka rekryteringsbeslutet. Med andra ord vill 
vi få en insikt i hur en rekryterares värderingar och prioriteringar kan se ut i praktiken. 
Vi ansåg att en kvalitativ metod lämpade sig bäst för detta ändamål, då vi vill 
återspegla en nyanserad och beskrivande bild av ämnesområdet. För att uppnå syftet 
med arbetet har vi genomfört sex intervjuer med rekryteringsansvariga inom Karlstad 
kommun.  
 
Vi har utformat en teoretisk referensram som behandlar tidigare forskning och 
begrepp inom ämnesområdet. Resultatet från vårt empiriska material har vidare ställts 
i relation till dessa teorier. Vi har genom vårt resultat kunnat konstatera att vårt 
empiriska material både konfirmerar och avviker från tidigare forskning. Resultatet 
som vi har tagit del av pekar på att det finns bedömningar och processer inom 
rekryteringen som värderas högre än andra. Vi har genom resultatet kunnat urskilja att 
den personliga kompetensen värderas högt. I relation till formella kompetenser har det 
framgått att den personliga kompetensens betydelse prioriteras högt. Vidare så har 
våra respondenter lyft fram den sökandes anpassningsförmåga som betydande. Det 
anses vara väldigt viktigt att den arbetssökande kan passa in i den befintliga 
företagskulturen. Andra aspekter som tas upp är vikten av profilera sig till en tjänst, 
personkemins betydelse samt hur ålder kan spela in i rekryteringssammanhang. 
Avslutningsvis har vi gett utrymme för en egen reflexion och diskussion av studiens 
slutgiltiga resultat.
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1.   Inledning 
 

Detta kapitel introducerar bakgrunden till ämnesområdet. Inledningsvis beskriver vi 
problemområdet som vi ämnat lösa genom studien. Vidare redogör vi för arbetets 
syfte och vilka frågeställningar vi har för avsikt att besvara. Kapitlet avslutas med en 
disposition som beskriver hur vi valt att lägga upp och utforma forskningens olika 
beståndsdelar. 

 

1.1 Bakgrund och problempresentation 
På dagens arbetsmarknad är rivaliteten stor och det gäller att sticka ut för att till en 
början fånga arbetsgivarens intresse. När man väl fångat arbetsgivarens intresse ska 
man tillsammans med andra sökande konkurrera om de lediga tjänsterna. Som 
arbetsgivare och rekryterare gäller det samtidigt att göra avvägningar och 
bedömningar, för att sedan fatta ett beslut om vem som är bäst lämpad för arbetet. Det 
är här som vi kommer in. Vi vill sätta oss in i deras situation och höra hur man 
resonerar och värderar kring faktorer som kan påverka denna process. Som 
arbetssökande kan det vara svårt att på förhand veta om vad som är viktigt och sedan 
varför just det är viktigt. Att passa in i en företagskultur kan beskrivas som viktigt 
men samtidigt så vill man ha en förklaring till varför det är så viktigt. Det vill säga att 
man får en bakomliggande förklaring till fenomenet. Genom att intervjua ett antal 
rekryterare - hoppas vi kunna räta ut och i sin tur presentera en del av förklaringen - 
till varför det ser ut och fungerar som det gör. På så vis är vår förhoppning att kunna 
ge en förförståelse som i sin tur kan optimera chanserna till en anställning för 
arbetssökande. 

1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med arbetet är att i synnerhet ge nytillträdande på arbetsmarknaden en inblick i 
hur man som rekryteringsansvarig värdesätter och förhåller sig till olika situationer 
som berör eller kan påverka möjligheterna för en anställning. Studien ämnar således 
ge en förberedande bild och scenario om hur det kan se ut på arbetsmarknaden. 
Vidare vill vi presentera vilka områden som anses betydande och därmed prioriteras 
vid anställningsprocessen.  
 
Vidare har vi preciserat vårt syfte genom några specifika frågeställningar. 
 

• Vad värdesätts extra i bedömningen av en arbetstagare vid 
rekryteringsprocessen? 

• Hur värderas personliga egenskaper och vad efterfrågas av den sökandes 
personliga kompetens? 

• Hur förhåller sig anpassningsförmåga till anställningsbarhet? 
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1.3 Disposition 
 
Kapitel 1 - Det inledande kapitlet beskriver bakgrunden till vårt uppsatsämne. I detta 
kapitel redogör vi för problempresentationen och förklarar uppsatsens syfte och 
frågeställningar.  
 
Kapitel 2 - Det andra kapitlet beskriver den teoretiska referensram som vi har 
förhållit oss till. Kapitlet syftar till att ge läsaren en förståelse kring tidigare 
forskningar och begrepp som är av betydelse för ämnesområdet.  
 
Kapitel 3 - Här förklarar vi vilka metodval vi utfört. Vi motiverar våra metodval och 
beskriver hur vi praktiskt gått till väga under vår empiriska studie.  
 
Kapitel 4 - Under detta kapitel redogör vi för vår empiriska studie och de svar vi 
samlat in under intervjuerna. Svaren från våra respondenter relateras även till de 
teorier som vi har utgått ifrån.  
 
Kapitel 5 - Under detta kapitel presenteras resultatet från den studie vi utfört. Under 
denna rubrik besvarar vi även de frågeställningar som ställdes under inledningen av 
arbetet. Vi för även en egen diskussion kring arbetet och ger förslag till fortsatt 
forskning. 
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2. Teoretisk referensram 
 

Den teoretiska referensramen syftar till att ge en inblick och förståelse i tidigare 
forskningar och begrepp som berör ämnesområdet. Inledningsvis presenterar vi olika 
rekryteringsmetoder och hur åldern är en faktor i rekryteringssammanhang. Vidare 
förklaras vikten av att profilera sig och kompletterande bedömningsgrunder i form av 
olika tester. Därpå beskrivs arbetsgivarens möjligheter till att finna den kompetens 
som eftersträvas. Vi återger även en beskrivning kring företagskulturens, 
kompetensens och flexibilitetens betydelse. Kapitlet avslutas med en beskrivning av 
potentiell kompetens som befinner sig utanför arbetsmarknaden.

 

2.1 Att passa in  
Artikeln Master of fit: how leaders enhance hiring (Bottger och Baroux 2011:33) 
nämner beslut kring människor och i synnerhet de som rör anställningar; som en av de 
mest komplicerade situationerna för en ledning att handskas med. Rekrytering utanför 
organisationen kräver en hård gallring, för att så småningom ge möjlighet att anställa 
rätt person till företaget. En samling pensionerade VD:s och ordföranden hade fått 
frågan om var ledningens största ansvar ligger inom personalfrågor. Till svar hade 
man fått att - visst, utveckling är viktigt - men det yttersta ligger vid att anställa rätt 
personer till företaget. ”Selection is everything”, som man uttryckte det.  
 
Ett viktigt verktyg för att hitta rätt personal beskrivs att vara genom intervjuer. 
Genom att utforma intervjufrågorna på rätt vis - öppnas möjligheterna att nå vid 
kärnan av den sökandes personlighet- menar Bottger och Baroux. Ett problem 
beskrivs dock vara i synnerhet äldre och mer erfarna arbetssökande. Man menar att 
dessa personer ofta är väldigt drivna, vältaliga och i allmänhet vana situationer som 
dessa. Genom att ha infunnit sig vid liknande intervjusituationer ett antal gånger 
tidigare, vet man både vilka frågor som kan komma och vad de rekryteringsansvariga 
vill höra. Genom deras erfarenhet har äldre ofta även en övertygande berättelse och 
beskrivning av deras tidigare karriärsdrag - som i sin tur ser perfekta ut och som en 
förberedelse - inför de jobb de intervjuas inför (Bottger och Baroux 2011:33).  
 
Anpassning ses som ett nyckelbegrepp när det kommer till anställning. Utifrån det har 
författarna valt att se anpassning i förhållande till jobb, ledning och arbetskamrater 
som tre viktiga utgångspunkter (Bottger och Baroux 2011:33). 

2.1.1 Anpassad till jobbet      
När man anställer utifrån preferensen ”anpassad till jobbet”, är det viktigt att från 
början definiera vad som egentligen söks. Om man är ute efter en person som matchar 
de linjer som redan är dragna på arbetsplatsen eller om man söker efter någon utanför 
dessa. Självfallet ska den ansökande kunna uppfylla de formella kraven samtidigt som 
man lever upp till de krav som ställs enligt personlighet, erfarenhet och tidigare 
karriärskvalifikationer. Men det som poängteras här är om man letar efter någon som 
kan bryta upp det nuvarande systemet på arbetsplatsen eller om man letar efter någon 
som kan förbättra det redan befintliga. Man menar att det ofta är lockande att anställa 
någon som redan har utfört samma arbete tidigare men att det samtidigt kan stå i 
vägen för kreativiteten som kommer genom en ny utmaning (Bottger & Baroux 
2011:34). 
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2.1.2 Anpassad till ledningen 
”Att passa till ledningen” är en annan viktig del. Samtidigt som många ledare är 
medvetna om att de kan behöva anställa personer som skiljer sig från dem själva och 
som dessutom kan komplettera deras egna färdigheter, brukar man förhålla sig till två, 
tre fasta kärnkvalitéer vid en rekrytering. Färdigheterna kan se olika ut men inkluderar 
ofta färdigheterna eller egenskaperna; motståndskraft, intellekt, integritet, driftighet, 
flitighet, uppriktighet, nyfikenhet, engagemang, kreativitet, riskhantering, gott 
omdöme, anpassningsförmåga, att man är gruppanpasslig eller har humor. Var ledare 
har i sin tur sina kriterier, för att den anställde så optimalt som möjligt ska kunna 
passa in och uppfylla de krav som ställs från ledningen. En anledning till att man 
ibland kräver vissa färdigheter, kan bero på att man tidigare haft problem eller dåliga 
erfarenheter av tidigare anställda, som inte kunnat uppfylla dessa färdigheter. 
Genom att redan vid en anställningsintervju kunna skönja brist på dessa egenskaper 
kan innebära att man undviker kostsamma konsekvenser (Bottger & Baroux 2011:35). 

2.1.3 Anpassad till teamet och organisationen 
På samma vis är det viktigt att den sökande ska passa in med andra – både genom 
”teamet” som organisationen i helhet. Att passa in i ”teamet” kan ofta styras av vilka - 
som redan finns inom ”teamet” - och om hur man som ny i gruppen kan påverka 
andra medlemmar - likväl som gruppdynamiken. Vid en rekrytering kan exempelvis 
antalet ”jag” och ”mig” således påverka intrycket negativt om hur man resonerar i 
gruppsammanhang. På samma gång kan man bli tillfrågad om tidigare exempel; då 
man under projekt eller uppdrag arbetat nära tillsammans med andra människor. 
Vidare kan man alternativt introduceras inför teamet, som i sin tur även kan bli 
delaktiga i urvalsprocessen. Att passa in i organisationen menar Bottger och Baroux 
som ännu viktigare. En fråga som kan dyka upp är om varför man valt att söka till just 
det företag där tjänsten erbjuds. Genom svaret på den frågan får man chansen till att 
yttra sina värderingar och sin förståelse för företagskulturen samtidigt som man visar 
att man läst på om företaget på förhand (Bottger & Baroux 2011:36). 

2.1.4 Ålderns påverkan vid rekryteringssammanhang 
Ingrid Johansson skriver i sin bok Ålder och arbete (1997:103f) om hur det vid 
rekryteringssammanhang tas hänsyn till ålderns betydelse. Johansson nämner att det 
ofta sker en sortering efter ålder vid rekryteringsprocessens olika steg. Inledningsvis 
görs sedvanligt en kravanalys inför den tjänst som ska tillsättas. Redan vid detta skede 
är det vanligt att man har en föreställning om vilken ålder man söker efter. Att på 
förhand bestämma en tydlig kravprofil om en sökandes ålder kan ha både sina för- 
och nackdelar. En fördel nämns vara att man besparar både den sökande och 
rekryteraren tid, genom att undvika ansökningar som inte matchar det som efterfrågas. 
Däremot så begränsas därigenom möjligheterna att få den totalt sett mest kompetenta 
personen för tjänsten. Vid platsannonsen beskriver Johansson om att arbetsgivaren 
hoppas sökande ”kan läsa mellan raderna”, förstå vilka egenskaper eller färdigheter 
som söks och därigenom vilken ålder som efterfrågas.  
 
Stefan Vallerius och Georg Uggelberg nämner de generella bilder som ofta kopplas 
samman med äldre och yngre arbetstagare i boken Age management – att sätta 
kompetens före ålder (2007:105f). Där beskrivs föreställningen om att yngre ofta 
associeras med datorkunskap, nyfikenhet att lära sig samt att man är öppen för 
förändringar. Till de mer negativa sidorna förknippas unga med att kunna vara 
lättflyktiga, historielösa samt ha en komma och gå mentalitet. Som en motsvarighet 
kännetecknas äldre som svårare att forma och anpassa sig till förändringar och ny 
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teknik. Samtidigt har man i många fall erfarenhet, en redan stor praktisk som teoretisk 
kunskap och en kortare startsträcka för att komma igång med arbetet.  
 
Johansson (1997:105f) fortsätter med att beskriva ”ansökan” som nästa steg vid 
rekryteringsprocessen där betydelsen av ålder kan spela in. Hon nämner att sökande 
avvisats på grund av deras ålder. I samband med kompletteringar av information har 
arbetsgivaren ringt upp. När åldern har kommit på tal har det framkommit att den 
sökande inte skulle passa in, då man på arbetsplatsen behöver vara inom en viss 
åldersgrupp för att matcha de andra anställda. I andra fall beskrivs det situationer då 
den sökande upplevt att man i princip har fått jobbet men då åldern har nämnts har 
man i efterhand inte hört av arbetsgivaren något mer. Vidare sker en så kallad 
grovgallring av de ansökningshandlingar som kommit in. Vid tillfällen då många svar 
har kommit in kräver arbetet mycket tid, i synnerhet om man ska läsa samtliga Cv:n 
ordentligt. Således kan det falla sig naturligt med genvägar i sorteringsprocessen. Att 
sortera ålder efter kronologisk ordning nämns som tidseffektivt och där behöriga för 
tjänsten men med ”fel” ålder kan sorteras bort. 
 
När det kommer till anställningsintervjuer ger Johansson (1997:106f) exempel på 
faktorer som kan påverka utgången för en anställning. En vanlig föreställning nämns 
vara att det som kvinna är fördelaktigt att vara i medelåldern. Föreställningen beskrivs 
bygga på att yngre kvinnor är i färd med att få barn, att man har mindre barn; barn 
som kan vara sjuka och som därigenom kan leda till egen sjukfrånvaro. I detta fall 
handlar det om statistisk diskriminering och det faktum att enskilda personer räknas 
till det generella. Det finns med andra ord kvinnor över 40 år som har småbarn eller 
som föder barn. På samma vis som det finns kvinnor under 40 år som inte har eller 
har tänkt skaffa barn. 

2.1.5 Att profilera sig   
Frykman (2005) poängterar vikten att som arbetstagare kunna profilera sig gentemot 
det företag som ansökningen riktas. Han förespråkar profileringen som en effektiv 
metod för att kunna främja denna matchningsprocess. Som arbetstagare ska man 
kunna visa konkret förståelse för hur arbetet ska hanteras och vad som efterfrågas av 
företaget. Det handlar med andra ord om att matcha sina egna kompetenser på ett sätt 
så att det överensstämmer med företagets olika intressen och behov. Kan man som 
arbetstagare inte visa denna anpassning är tidigare erfarenheter i livet närmast 
irrelevanta för en arbetsgivare. Därför är matchningsprocessen viktigare och mer 
effektiv än att ansöka via CV:n som på förhand är strukturerade och på så vis mer 
opersonliga. Det ingår även i profileringen att göra en ”research” kring företaget och 
arbetsplatsen, eftersom det är en omöjlighet att kunna anpassa sig till någonting som 
för en själv är okänt (Frykman 2005:57ff).  

2.1.6 Styrkebaserad rekrytering 
Många specialister inom HR-området beskriver ett missnöje över kriterierna vid 
rekrytering och hantering av personal. Missnöjet är riktat till hur organisationer 
använder sig av generella ramverk för att bedöma kompetens vid rekrytering. Under 
en längre tid har man därför sökt alternativa lösningar och använt sig av andra 
bedömningsstrategier, för att kunna urskilja och finna de ansökande som är bäst 
lämpade för yrkesrollen (Garcea, Isherwood och Linley 2011:5f). 
 
”Strength-based recruitment”, svenskt översatt till ”styrkebaserad rekrytering” är en 
metod och ett sätt att förhålla sig till vid rekryteringar. I många fall värdesätter man 
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generella eller allmänna kompetenser vid själva rekryteringstillfället. Den 
styrkebaserade rekryteringen riktar istället fokus åt att finna naturliga styrkor hos de 
ansökande. Styrkor som i sin tur är värdefulla och riktade till den tjänst som söks.  
Idéen med styrkebaserad rekrytering grundar sig i att man har en insikt i om vad de 
nuvarande kraven på en arbetsroll kräver, samtidigt som man kan förutse yrkesrollens 
krav och organisationens behov över en längre tid. När detta väl är upprättat matchas 
individen till den yrkesroll som stämmer överens med dennes styrkor bäst. På så vis 
kan man optimera personens naturliga styrkor genom att tillsättas till bäst lämpade 
yrkesroll. Detta gör att man i slutändan kan generera ett bättre resultat och bättre 
prestationer inom organisationen (Garcea et. al 2011:5f). 

2.2 Kompletterande bedömningsgrunder 
I Sverige är intervjuer den vanligaste bedömningsgrunden vid rekryteringssammanhang. 
Intervjuer har fått ett gott understöd eftersom att intryck och personkemi kan spela en 
betydande roll för beslutstagandet av vem som ska anställas (Knocke, Drejhammar, 
Gonäs & Isaksson 2003:22f). Dessutom kan kompletterande bedömningsgrunder i form 
av olika testinstrument förstärka intrycken ytterligare. Vidare ska man kunna motivera 
varför ett test fyller en funktion i relation till en särskild yrkesroll. Testinstrument ska 
med andra ord inte användas som en rutin vid varje rekryteringstillfälle. Därför anses 
det som en fördel att utgå från de nödvändiga kompetensområdena som 
kravspecifikationen preciserar, för att sedan kunna välja ett passande test till 
yrkesrollen. Testinstrumenten ställer högra krav på personen som ska tillämpa dem. Det 
är en förutsättning att personen i fråga har en bred kunskap och insikt i testens 
tillämpningsområden, för- och nackdelar samt relevans utifrån olika situationer 
(Lindelöw 2003:97f). Lindelöw beskriver vidare att utbudet av tester är väldigt 
omfattande och varierande i kvalitét. Det kan handla om tester som utformats över en 
dag till sådana tester som utvecklats och förbättrats under ett halvt sekel (Lindelöw 
2003:118). Med det i åtanke har vi valt att selektivt förhålla oss till de tester som vi 
anser vara relevanta för arbetet.  

2.2.1 Personlighetsformulär 
Ett personlighetsformulär kännetecknas av att svarens bedömning inte grundar sig i 
om svaren är rätta eller felaktiga. Därför undviker man ibland att benämna 
personlighetsformuläret likt ett ”test” i den bemärkelsen. Det är istället personens syn 
av sig själv som är centralt. Vanligtvis ska personerna beskriva huruvida vissa ord 
eller påståenden stämmer in på dem enligt en skala eller hur väl det stämmer in på 
deras sätt att tänka och värdera. Genom att granska hur personen ställer sig till orden 
och påståendena som står i formuläret, är tanken att man ska kunna urskilja 
personlighetsdimensioner. Alla svar kring dimensionerna summeras i slutändan, för 
att kunna urskilja en generaliserande dimension som präglar respondentens 
personlighet. Exempelvis skulle skattningar på ord som arbetsvillig, flitig, nytänkande 
och driftig kunna summeras ihop till en underliggande dimension som ges i uttryck; 
”motiverad”. Personlighetsformulär beskrivs som problematiska att mäta eftersom det 
är språket som är avgörande för tolkningen av testet. Därför ställs det också höga krav 
på personen som ska tolka resultat i slutändan (Lindelöw 2008:161f). 

2.2.2 Kunskapstest 
Tanken med ett kunskapstest är att utvärdera kunskap som personen samlat på sig 
genom sina studier och tidigare erfarenheter. Det kan exempelvis handla om språk-, 
data-, eller fackkunskaper. I vanliga fall utgår man ifrån att informationen kring 
tidigare utbildningar och arbetslivserfarenheter även pekar på vilken kunskap 
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personen har. Däremot kan kunskapstest vara ett fungerande verktyg när det handlar 
om att en specifik kunskap krävs till ett verksamhetsområde. Därför är kunskapstest 
heller inte särskilt vanligt i sammanhang som rekrytering och utveckling. Eftersom 
testen är lätta att hantera administrativt anses det som passande vid användning på 
större grupper. Genom att tillämpa testet på en grupp kan man selektivt bedöma vilka 
personer i gruppen som är lämpliga att kalla till en anställningsintervju (Lindelöw 
2008:157f). 

2.2.3 Färdighets- och begåvningstest 
Färdighets- och begåvningstest syftar till att kunna göra en utvärdering av en persons 
förmågor och förutsättningar. Det beskrivs att man ska ”gå bakom” kunskaperna och 
istället rikta fokus åt personens generella och bestående förmågor. Dessa förmågor 
pekar i sin tur på hur väl en persons förutsättningar är för att lära sig nya saker eller 
hur väl man kan hantera problem på arbetsplatsen. Testen utförs ofta inom en tidsram 
vilket ofta kan skapa ett stressmoment för personerna. Därför blir det en avvägning av 
hur noggranna de kan vara - i relation till den tid de har på sig - att utföra testet. Testet 
har för avsikt att visa hur en person hanterar en akut situation. Vissa personer kan bli 
nervösa och ängsliga medan andra blir skärpta och fokuserade. Det finns sedan flera 
aspekter att ta hänsyn till vid tolkningen av testet. Man tittar dels på personernas 
arbetssätt samt hur snabbt och effektivt man tar sig genom testet. Detta visar sig 
genom att titta på hur långt de kommit i frågeformuläret. Bedömningen sker även 
utifrån vilken felmarginal personen har i jämförelse med andra personer som utfört 
samma test (Lindelöw 2008:159f). 

2.2.4 Referenstagningar  
Det vanligaste sättet att komplettera en anställningsintervju är genom att ta 
referenstagningar. Med referenstagning menas att insamla information kring en 
persons tidigare arbetsgivare beträffande erfarenheter, prestationer och kompetenser.  
Referenstagningen kan ske i muntlig som skriftlig form. I Sverige beskrivs 
telefonkontakt genom tidigare referenser som det vanligaste av alternativen. 
Referenstagningen kan i dessa fall utspela sig som en slags intervju, där den ska 
hanteras på samma seriösa tillvägagångsätt som intervjuer vid andra arbetsmässiga 
sammanhang. Vanligtvis är det fråga om en ostrukturerad intervju där man håller 
samtalet relativt kort och sakligt. Meningen ligger i att arbetsgivaren kan bekräfta 
fakta som den ansökande har angivit eller andra avgörande faktorer som kan påverka 
anställningen. Vanligtvis beträffar referenstagningar frågor om tidigare befattning, 
anställningstid och omdömen (Lindelöw 2008:150f). 

2.3 Rekryteringens olika källor till kompetens 
Som rekryteringsansvarig finns det olika valmöjligheter och metoder att tillämpa vid 
sökandet av kompetens. Här presenterar vi de mest förekommande sätten att gå till 
väga när man letar efter kompetens till företaget.  

2.3.1 Formella och informella rekryteringskanaler 
Arbetsgivaren har valmöjligheter att söka sin kompetens och rekrytera genom 
någonting som kallas formella och informella rekryteringskanaler. Vilken metod man 
använder anpassas oftast till vilken yrkeskategori eller bransch det handlar om. I vissa 
fall kan arbetsgivaren använda sig av båda delarna. Platsannonser via tidningar, 
internet, arbetsförmedlingen, privata bemannings- och rekryteringsföretag tillhör det 
man kategoriserar som formella kontaktkanaler. Arbetsförmedlingen – som den 
största aktören - är särskilt betydande för personer som inte redan har ett 
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kontaktnätverk att använda sig av. Vid mer kvalificerade yrkestjänster och 
kompetens-sökningar anses dock inte arbetsförmedlingen som en lika betydande 
resurs. Det beror till största del på att det ofta är svårt att hitta och matcha den 
kompetens, som företagen oftast ställer krav på och därmed söker efter (Knocke et. al 
2003:31f). Tillämpning av informella kanaler gör arbetsgivaren genom att utnyttja 
kontakter denne redan känner till. Det kan exempelvis handla om att man anställer en 
vän, släkting, bekant eller att arbetsgivaren rentav använder sig av tidigare 
ansökningar. I detta fall kretsar det således kring en form av kontaktnät, som 
arbetsgivaren redan har en kännedom om. Att tillämpa informella kanaler inom 
rekrytering bygger på bekantskap och muntlig kommunikation. Eftersom själva 
”annonseringen” endast når ut till bekantskapskretsen, ställs en majoritet av 
människor utanför vetskapen om arbetstillfället, i synnerhet minoritetsgrupper. Vilket 
vidare kan bidra till en indirekt diskriminering. Passiv rekrytering är ytterligare ett 
tillvägagångssätt att tillämpa vid rekryteringar. I dessa fall är det den arbetssökande 
personen som tar kontakt med företaget. På senare tid har det även blivit allt mer 
vanligt att företag marknadsför sig på olika så kallade temadagar. Genom att 
marknadsföra sig kan företagen knyta till sig kontakter, som kan leda till rekryteringar 
i framtiden. Dessa temadagar visar sig oftast på mässor eller andra arrangerade dagar 
såsom ”högskole- och universitetsdagarna” (Knocke et. al 2003:32f).  

2.3.2 Internrekrytering 
Ytterligare möjligheter för arbetsgivare som är i behov av arbetskraft, för att tillsätta 
lediga tjänster; är att internrekrytera. Det vill säga att man rekryterar och anställer 
utifrån den arbetskraft som redan finns inom företaget. En positiv effekt av att 
rekrytera internt beskrivs genom att de anställda får en möjlighet till att utvecklas 
inom organisationen. Det kan exempelvis innebära en möjlighet till annorlunda 
arbetsuppgifter eller att man rentav får chansen att avancera karriärmässigt. Genom 
att rekrytera internt påverkas inte heller fördelningen av anställda, könsmässigt som 
etniskt. Däremot kan den hierarkiska (vertikala) fördelning påverkas i den mån att 
personer som rekryteras internt får större ansvarsområden, ledningsfunktioner eller i 
allmänhet mer sakkunniga arbetsområden. Internrekrytering kan även vara användbart 
för att omarbeta arbetsstyrkan rent kvalifikationsmässigt. Det vill säga att man 
anpassar rätt person till rätt plats inom organisationen; så att personalen varken är 
under- eller överkvalificerad för sina arbetsuppgifter (Knocke et. al 2003:32). Att 
rekrytera internt är vanligt förekommande under perioder då ekonomin är sämre eller 
att företaget inte har ett särskilt stort behov av personal. En fördel som poängterats i 
samband med internrekrytering; är att man behåller personal som redan identifierar 
sig med den befintliga företagskulturen på arbetsplatsen (Granberg 2003:317). I 
synnerhet internrekrytering av ledare kan bidra till att en företagskultur förstärks. Ofta 
har dessa personer befunnit sig i organisationen en längre tid och är såldes väl bekanta 
med de värderingar och normer som präglar arbetsplatsen (Ljung et. al 1997:160). 

2.4 Företagskultur  
Istället för att se företag ur ett strukturellt perspektiv - som exempelvis hierarkier, 
maktfördelningar eller uppgiftsfördelningar - kan man granska ett företag utifrån dess 
företagskultur. Företag studeras vid dessa tillfällen likt mindre samhällen; där 
kulturella krafter knyter samman civilisationen. Genom företagskulturen skapas även 
en förståelse för gemenskapen av personer som befinner sig på arbetsplatsen. När man 
använder detta synsätt som verktyg granskar man bland annat gemensamma 
värderingar, normer, övertygelser och handlingar. Även fenomen som ritualer, rutiner, 
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belöningar och tillvägagångssätt på arbetsplatsen beskrivs som centralt för att förstå 
företagskulturen. Philipsson beskriver att sådant som skapar mening i relation till 
arbetsplatsen är väsentligt för förståelsen av företagskulturen. Det vill säga 
exempelvis meningsfulla symboler, händelser eller berättelser som på olika vis 
bidragit till företagets historia. Tillsammans skapar allt detta en grund som i sin tur 
beskriver och förklarar om vad som anses vara berättigat och tillåtet inom företaget 
(Philipsson 2004:51). 

2.4.1 Rekryteringens betydelse för företagskulturen 
Även rekryteringssystemet beskriver vad organisationen värdesätter och förväntar sig 
av sina anställda. Upprätthållandet av företagskulturen förenklas om organisationen 
rekryterar kandidater som passar in i den befintliga kulturen (Ljung et. al 1997:146). 
Därför beskrivs selektiv rekrytering som en teknik för att kunna skapa en stark 
företagskultur. Genom en noggrann rekrytering kan företaget skapa en enhetlig 
arbetsstyrka och undvika rekryteringar av kandidater som är missanpassade till den 
befintliga företagskulturen. Att anställa personer vars värderingar och uppfattningar 
inte strider mot företagets kultur, bidrar i förlängningen till att företagskulturen 
bevaras och förstärks. Detta förutsätter god kunskap hos den rekryteringsansvarige. 
Att personen i fråga är väl bekant med den befintliga företagskulturen och i sin tur 
kan göra en avvägning om den ansökande kan tänkas passa in. Om det handlar om att 
anställa en nyckelperson kan det förekomma att personer högre upp i hierarkin - ända 
upp till den verkställande direktören - vill försäkra sig om att kandidaten i fråga 
samstämmer med organisationens företagskultur (Ljung et. al 1997:160f). 

2.5 Kompetens i arbetslivet 
Espen Skorstad skriver i sin bok Rätt person på rätt plats (2011:19f) om 
kompetensens betydelse i arbetslivet. Han menar att det skett en förändring där vi 
idag har ett större behov av kompetens än någonsin. En större konkurrens inom den 
privata sektorn, stora förändringar inom den offentliga sektorn, en snabbare 
teknologisk utveckling och ett utökat internationell samarbete nämns som en del av 
förklaringen. Vi har även i samband med detta fått höra om hur vi är på väg in i ett så 
kallat ”kunskapssamhälle”. Med det så menar han att det funnits ett behov av 
kompetens längre tillbaka i tiden men att den typ av kompetens som efterfrågas har 
förändrats. Kompetenser inom arbetsområden som dominerat längre tillbaka i tiden är 
inte lika efterfrågade idag. I samband med att typen av arbetsområden skiftat har även 
olika kompetensområdens efterfrågan ändrats. Skorstad menar vidare att det finns 
olika sätt att tolka och se kompetens i arbetslivet. 

2.5.1 Formell och Informell kompetens 
Formell kompetens räknas vanligtvis som det man kan redovisa genom ett CV. Det 
vill säga utbildning, tidigare arbetsmeriter, yrkeserfarenhet och andra färdigheter som 
vittnar om tidigare prestationer i yrkesmässiga sammanhang. 
Dessa kvalifikationer kan säga en hel del om den sökandes färdigheter men det 
lämnar samtidigt en del frågor man inte vet svaret på. Den formella kompetensen 
säger inget om hur den sökande fungerar tillsammans med andra arbetskollegor, om 
man är kreativ eller kan hantera stress väl. Dessa faktorer går under benämningen 
informell kompetens och kan ha en väl så stor betydelse som den formella 
kompetensen. Det finns väl så många exempel där den formella kompetensen genom 
faktisk arbetskunskap och betyg, har vägt bra mycket tyngre än den informella 
kompetensens betydelse vid anställningstillfällen. Skorstad menar att det exempelvis 
finns allt för många ledare inom organisationer som mer än väl kan hantera sitt 
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fackområde. Men när det kommer till mer relationsinriktade färdigheter som att leda 
och att ta hand om sin personal så kan man inte hantera arbetssituationen (Skorstad 
2011:21f). 
 
Idag så finns det tecken som tyder på att den informella kompetensens betydelse har 
ökat inom svenskt arbetsliv. Det räcker inte längre med att ha en så kallad ”bra 
bakgrund” i form av meriterande utbildningar från högt värderade lärosäten. För 20-
30 år sedan hade en högt ansedd utbildning kunnat innebära i princip en ledande 
position inom Sveriges närings- och samhällsliv. Idag räcker det däremot inte med att 
enbart ha formella kompetenser och karriärserfarenheter i ryggsäcken. Det handlar om 
att kunna omvandla sina formella kvalifikationer i handling för att i sin tur generera 
resultat. Detta utifrån ett väl fungerande samarbete med andra, försäljning, 
handledning, ledarskap eller andra informella kompetenser som är av betydelse för 
dennes arbetsuppgifter (Skorstad 2011:22f). 

2.5.2 Kompetens som ett isberg 
Kompetensen är ett observerbart beteende genom att vi ser en människas handlingar. 
Medarbetarna på en arbetsplats kan tydligt se hur deras personalchef fattar bra eller 
dåliga beslut utifrån sin kompetens. Exempelvis om hur personalchefen visar prov på 
hur denne kan lösa komplexa situationer som dyker upp. Samtidigt kan inte 
personalen se vad deras chef tänker eller känner. Med andra ord vad som försiggår i 
dennes huvud. Skorstad skriver nämligen om att en människas handlingar styrs av 
något han kallar kompetenspotentialer. Detta i form av personens personlighet, 
begåvning, motivation och kunskap. Dessa potentialer kan i sin tur leda till handlingar 
medvetet som omedvetet. Uppbyggnaden av den synliga kompetensen och den 
mindre synliga kompetenspotentialen kan liknas vid ett isberg. Under ytan och ned till 
botten av isbergen ligger människans kompetenspotential, medan den synliga 
kompetensen dyker upp över ytan (Skorstad 2011:26). 

2.5.3 Personlighet 
Genom kompetenspotentialens dolda karaktär, tänkte vi närmare förklara vad dem 
vidare betyder och står för. Personligheten kan beskrivas som att den formar vårt 
beteende och som i sin tur kan uppfattas av andra människor. Med betoningen på 
uppfatta, kan man tyda den andres personlighet utifrån egenskaper. Som ett exempel 
är det ofta man beskriver andra medarbetare utefter egenskaper. Två arbetskollegor 
kan stå och prata om en annan kollega och utifrån dennes sätt att bete sig, beskriva 
personen som exempelvis otrevlig eller väldigt strukturerad i sin personlighet. En stor 
del av en människas personlighetsskildrande har således ofta fått gå under 
beteckningen informell kompetens av naturliga förklaringar (Skorstad 2011:27f). 

2.5.4 Begåvning 
Om en människas personlighet kan beskrivas genom vad vi prefererar framför 
någonting annat; så handlar begåvningen istället om vad vi är kapabla till. Att 
exempelvis ha ett intresse eller en vilja till att utföra personalhantering, behöver inte 
betyda att man i sin tur är skicklig inom området (Skorstad 2011:28f). 

2.5.5 Motivation 
För att ha användning av kompetenspotentialen begåvning, så bygger det på att det 
finns en motivation. Att tillsättas inom ett arbetsområde man gott och väl behärskar 
men samtidigt saknar motivation inför kan i sin tur leda till problem. På så vis kan det 
vara viktigt, att vid en anställning se till om arbetsplatsen kan leva upp till de 
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arbetsuppgifter man finner motiverande. Att arbeta under en konkurrenspräglad miljö 
byggd på bonussystem, när man egentligen vill arbeta under trygga förhållanden och 
med regelbundna tider, kan innebära att ens egen begåvning inte får komma till sin 
rätt. Motivation kan vidare delas upp i två delar. Man kan dels känna en inre 
motivation som beskriver en tillfredsställande känsla genom arbetsuppgiften. Att få 
arbeta med engagerande arbetsuppgifter och goda medarbetare kan leda till en inre 
motivation. Det kan exempelvis gå så långt att man blir helt uppslukad av sina 
arbetsuppgifter att allt runtomkring en blir ointressant. En term som används i 
sammanhanget, är att komma in i ett så kallat ”flow”, svenskt översatt till flyt. En 
yttre motivation kategoriseras istället av erkännande och belöning. I arbetsmässiga 
sammanhang kan det ofta handla om en jakt på en högre status eller social position på 
arbetsplatsen. Ett beteende som kan peka på ett sökande efter bekräftelse eller beröm 
från arbetskollegor efter ett fullgjort arbete, samtidigt som det kan handla om att vilja 
klättra karriärmässigt för att nå en högre arbetsposition. Men framförallt brukar den 
yttre motivationen styras av ekonomiska motiv (Skorstad 2011:29f). 

2.5.6 Kunskap 
Kunskap som kompetenspotential är svår att generalisera genom att det kan se olika ut 
från arbete till arbete. En sjuksköterska bör ha kunskap inom sjukvård medan en 
bilmekaniker bör ha kunskap om bilar. Ur detta hänseende ligger kunskap närmare 
den formella kompetensens betydelse. De personer som har mest insikt i om vad för 
kunskap som behövs är yrkesmän som är väl förtrogna inom verksamheten. Dessa 
personer beskrivs ofta som ”en skicklig yrkesperson” (Skorstad 2011:30f). 

2.5.7 Kompetenspotential utifrån sin kontext 
Som sammanställt innehar individen en kompetenspotential i form av personlighet, 
begåvning, motivation och kunskap. Skorstad menar att individens 
kompetenspotential kan påverkas olika beroende på kontexten. Med andra ord att 
individens handlingar kan få olika effekter beroende på den miljö denne befinner sig 
i. Det innebär exempelvis att en individ starkt präglad av lagspel sannolikt inte 
kommer att nå upp till sin fulla potential som ensam vid arbetsuppgifter. 
Kompetensen kan visas först genom att den anställdes kompetenspotentialer sätts i en 
kontext. Genom att kompetensen uppenbarar sig kan den personen generera resultat 
på arbetsplatsen (Skorstad 2011:31f). 

2.6 Flexibilitet på arbetsmarknaden 
Flexibilitet har under lång tid beskrivits som en nyckelfaktor. Begreppet har varit 
aktuellt både i den politiska arbetslivsdebatten likväl som i forskning kring 
ämnesområdet. Det finns en uppsjö av forskning kring flexibilitet som kan skapa både 
förvirring och komplexitet. Det beskrivs att flexibilitet kan ha flera olika betydelser, 
vilket i sin tur bidrar till att laddade och kontroversiella diskussioner uppstår kring 
termens varierande innebörder (Karlsson 2006:135). Det poängteras att flexibilitet är 
ett relationellt begrepp. För att förstå innebörden av flexibilitet måste man även förstå 
relationen mellan - vem som är flexibel - och vad personen i fråga förhåller sig till 
(Claussen och Karlsson 2009:56f). Om en arbetsgivare eftersträvar flexibilitet så är 
det också en förutsättning att de anställda är flexibla. Det kan handla om att 
personalen har en positiv attityd till att utvecklas eller byta arbetsuppgifter. Vidare 
nämns det som viktigt att arbetsgivaren är flexibel - för att de anställda ska ha en 
möjlighet till flexibilitet. Ett exempel beskrivs genom att man underlättar för 
arbetstagarna att ta ut intjänad ledighet (Claussen och Karlsson 2009:52). 
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Samhällsvetenskaplig litteratur pekar på att flexibilitet är någonting som oftast gynnar 
företaget och arbetsgivaren (Karlsson 2006:135). Många gånger betonas flexibiliteten 
som en grundförutsättning för att ett företag ska kunna hävda sin konkurrenskraft 
(Claussen och Karlsson 2009:4). De positiva aspekterna ur arbetsgivarens synvinkel 
är att flexibilitet bidrar till en ökad produktivitet, ökad vinst samt en förbättrad 
produkt- och servicekvalitet (Karlsson 2006:140).  

2.6.1 Zero drag 
Arlie Hochschild skriver i sitt verk (2001: introduktion) om hur den arbetandes 
privata liv kan stå i vägen för yrkesrollen. Hochschild nämner ett begrepp som 1997 
började cirkulera runt i Silicon Valley; centrumet för dator- och elektronikindustrin i 
USA. Begreppet som kom att kallas ”zero drag” relaterar till hur pass mycket friktion 
i form av det som sker utanför arbetets dörrar kan påverka och störa yrkesrollen. 
”Zero drag” syftar till noll friktion och räknas således som den optimala personen för 
arbetet utifrån hur dennes liv ser ut. Noll friktion innebär att man inte har en partner, 
man är utan barn - har inga föräldrar som är sjuka och som i sin tur behöver tid från 
den anställde - samtidigt som man också bor i närheten arbetsplatsen. Vidare ska en 
”zero drag”-anställd vara redo för extra uppdrag, kunna vara tillgänglig vid akuta 
tillfällen och ha en möjlighet att omlokalisera sig när som helst.  
 

Imagine the perfect, zero-drag worker, we might envision a young, single childless male 
wanting to make good in a first or second job. Maybe his sister takes his mother to the 
doctor, and his mother, when she’s well, looks after his grandparents. Or perhaps the term 
calls to mind a forty-year-old man married to a homemaker who assumes full 
responsibility for their young children and eldery parents (Hochschild 2001: 
introduktion). 

2.7 Ny på arbetsmarknaden 
Tyngdpunkten på vilka nödvändiga färdigheter som en arbetsgivare kräver ser oftast 
olika ut beroende på vilken typ av arbetsroll det handlar om. Däremot finns det ett 
samförstånd om att färdigheter som kan hänvisas till flexibilitet och 
anställningsbarhet anses som viktiga. Färdigheterna som anses viktiga från 
arbetsgivarens sida är personliga egenskaper - som underlättar för en anställd att röra 
sig från en arbetsroll till en annan. Förmågor som med andra ord kan vara till nytta 
inom samtliga yrken oberoende av var personen befinner sig i sin karriär. 
Arbetsgivare önskar att anställa personal som är motiverad och kopplat till detta finns 
en åsikt om att man gärna anställer personer som själva visar intresse av att arbeta för 
företaget. Rekryteringsansvariga är medvetna om att nya på arbetsmarknaden ofta 
söker arbete på flera olika håll. Trots detta förväntar sig arbetsgivarna att de 
ansökande ska kunna motivera varför de ansöker till deras arbetsplats specifikt. 
Genom hela urvalsprocessen finns en förväntan om att sökande ska visa förståelse för 
företaget och dess tillhörande arbetsuppgifter, samtidigt som man visar att det finns en 
god entusiasm att tillföra till företaget (Raybould & Sheedy 2005:259ff). 
 
En generell slutsats är att det krävs en vid kunskapsbas för att nyexaminerade ska 
locka till sig intresse från arbetsgivare. I synnerhet har kompetensbaserade frågor 
blivit allt mer dominerande. Fokus ligger på kompetensområden såsom lagarbete, 
ledarskap, problemlösning och tekniska färdigheter. Ansökande måste därför kunna 
demonstrera dessa kärnkompetenser som ett tillskott till deras akademiska studier när 
de ska ut i arbetslivet. För att öka anställningsbarheten är det därför väsentligt för den 
ansökande att vilja utvecklas. Det vill säga att man tar till vara på de möjligheter som 
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finns för att kunna utvecklas. Ett exempel är att man samlar arbetslivserfarenhet. På så 
vis kan det vara fördelaktigt att man redan som student är aktiv och sysselsatt. 
Arbetsgivare bär även ett ansvar genom att efterfråga dessa kompetenser och 
färdigheter (Raybould & Sheedy 2005:263). 
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3.   Metod 
 

Här tar vi upp den metod som vi har tillämpat under studiens gång. Inledningsvis 
presenterar och motiverar vi metodvalet. Vidare har vi beskrivit vårt urval av 
respondenter i förhållande till vad som undersöks. Vi framställer även ytterligare 
metoder som kan vara av betydelse för läsaren i form av intervjuteknik, intervjuguide, 
etik, trovärdighet och bearbetning av data. 

 

3.1 Val av metod 
Vi har valt ett kvalitativt forskningssätt till vår undersökning. Det som kom att 
påverka metodvalet har varit vårt ursprungliga förhållningssätt och den 
grundläggande tanken med arbetet; att ge en beskrivande och nyanserad bild av temat. 
Genom att vi inte varit ute efter en mätning eller ett jämförande resultat föll således 
ett kvalitativt tillvägagångssätt i vår metod naturligt på sin plats. Via den kvalitativa 
metodens mer djupgående sätt att forska, anser vi oss ha en bättre möjlighet att räta ut 
de frågor vi på förhand ställt oss inom studien. 
 
Jan Krab Jacobsen nämner intervjun som ett viktigt verktyg att använda inom 
samhällsvetenskapen. I vanliga fall utför en forskare ett flertal intervjuer med olika 
personer inom ett gemensamt forskningsområde. Genom detta får forskaren 
tillräckligt med data inom ämnet för att vidare kunna dra generella slutsatser i 
slutändan. Det finns olika tillvägagångssätt att utföra intervjuer i forskningssyfte. I 
stora drag handlar det om hur mycket utrymme och spelrum som lämnas till 
respondenten. Ger man respondenten ett stort utrymme öppnas möjligheten till nytt 
och värdefullt material. Samtidigt beskrivs en svårighet att kunna tolka och hantera 
informationen om respondenten får allt för stort utrymme vid själva intervjutillfället 
(Jacobsen 1993:17f). 
 
Den styrda eller strukturerade forskningsintervjun (kvalitativ intervju) syftar till att 
forskaren utgår från likartade teman vid samtliga intervjutillfällen. Utförande sker 
genom att skapa en intervjuguide som är tematiserad och kategoriserad utifrån olika 
ämnesområden. Frågorna behöver nödvändigtvis inte numreras och det är upp till 
forskaren själv att formulera frågorna. Oftast ställs öppna frågor samtidigt som man 
kontinuerligt sammanfattar vad som tas upp under intervjun. En fördel med den 
kvalitativa intervjun är att den är så pass strukturerad att svaren från respondenterna 
ofta öppnar upp för bearbetning och jämförelsepotentialer. Samtidigt ger den här 
metodens struktur en möjlighet för att nya infallsvinklar och oförutsedda aspekter kan 
uppstå under intervjutillfällets gång (Jacobsen 1993:19). 
 
Den kvalitativa forskningsintervjun syftar till att kunna upptäcka eller identifiera 
företeelser, innebörder och egenskaper. Det är således en metod vars tillvägagångssätt 
är till för att förstå, utforska, uppmärksamma eller lista ut karaktären eller egenskapen 
av någonting. Vidare beskrivs att det finns olika slags intervjutekniker och att man 
brukar skilja på intervjuer beroende på hur standardiserad intervjun är (Svensson & 
Starrin 1996:53). En standardiserad intervju syftar till att intervjun ska se likadan ut 
för samtliga respondenter. Med andra ord så handlar det om avsaknad av variation. 
Man följer intervjuguiden utan att ändra eller anpassa frågorna gentemot 
respondenten under intervjuns gång. Låg grad av standardisering innebär raka 
motsatsen; att se möjligheten till flexibilitet, variation samtidigt som man kan anpassa 
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intervjun och dess beståndsdelar till en specifik respondent. Det kan exempelvis 
handla om att intervjuaren anpassar ordningsföljden av frågorna (Trost 2005:19). 
 
För att vidare precisera vilket val av intervjumetod vi har valt så har vi förhållit oss 
till den ovanstående kvalitativa intervjumetoden. Vi anser att en metod där frågorna är 
utformade på ett sådant sätt att våra respondenter får en möjlighet att ”öppna sig” kan 
komma att väga tungt för vårt arbete. Detta ser vi som en förutsättning eftersom vi har 
för avsikt att höra hur våra respondenter tänker och värderar i olika sammanhang. 
Vidare så fann vi den kvalitativa metoden passande angående synsättet att redan vid 
intervjuguiden tematisera och kategorisera ämnesområden. Det är i vår mening det 
bäst lämpade tillvägagångssättet eftersom vi kommer att arbeta på liknande sätt vid 
sammanställningen av samtliga intervjuer. Våra intervjufrågor formulerade vi på 
förhand och under intervjutillfällena använde vi frågorna konsekvent i samma 
ordningsföljd, vilket pekar på ett standardiserat förhållningssätt. Däremot förhöll vi 
oss flexibla i form av följdfrågor vid de tillfällen det varit nödvändigt eller passande. 
Detta syftar samtidigt till en lägre grad av standardisering.  

3.1.1 Fördelar och nackdelar med metodval 
Utifrån vårt val av metod hade vi en viss förförståelse för dess konsekvenser, positiva 
som negativa. En kvantitativ metod tillämpad till vårt forskningssyfte hade kunnat ge 
en mer objektiv bild av det vi undersöker. I synnerhet då ett kvantitativt 
förhållningssätt givit oss tid och möjlighet att göra en större undersökning. Utifrån 
detta hade det varit möjligt att i sin tur dra slutsatser om specifika områden inom vår 
undersökning. Den kvalitativa undersökningen vi valt till vår studie har således sina 
nackdelar om än vi ansett det positiva väga över till sin fördel. Först och främst är vi 
vare sig ute efter statistik eller någon mätning genom undersökningen. Vår avsikt var 
att istället få ut så mycket som möjligt av var fråga. På så vis ansåg vi oss också få en 
bättre möjlighet att ta del av mer djupgående och nyanserade svar vid studien. 

3.2 Urval  
Vid kvalitativa studier är omfattningen av antalet deltagande i undersökningen per 
definition mindre än vid kvantitativa studier. Detta innebär att man i sin tur får en 
mindre spridning av olikartade svar från sina deltagande. Vilket i slutändan kan leda 
till att man enbart får svar som ofta följer normen istället för svar som sticker ut ur 
mängden. Detta kan upplevas som ett problem vid kvalitativa studier, då man är ute 
efter varierade och nyanserade resultat istället för antalet likartade svar. Man strävar 
efter så heterogent urval som möjligt inom det utsatta forskningsområdet. Det vill 
säga att det förekommer en variation bland resultaten och där inte mer än enstaka 
väldigt avvikande resultat uppenbarar sig. Således kan det bli ett problem att spegla 
verkligheten med den kvalitativa studiens rapporter (Trost 2005:117ff). 
 
Genom att vi från grunden utgått från en viss målgrupp som intressant för 
undersökningen, innebar detta i sin tur till en begränsning av möjliga kandidater för 
forskningen. Vårt mål med undersökningen var inte att få komma i kontakt med 
enbart rekryteringsansvariga, utan rekryteringsansvariga som vidare förmedlar och 
tillsätter HR-tjänster. Detta innebar att vi i praktiken fått vara selektiva i våra val om 
vilka som varit relevanta att intervjua för studien. Vidare har vi medvetet letat efter 
rekryterare med olika bakgrunder innan de sysselsatt sig som rekryterare, samtidigt 
som det även omedvetet i efterhand uppenbarat sig skillnader i respondenternas 
tidigare karriärer. Vi har ansett dessa skillnader som viktiga för att få en så bred och 
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varierande bild som möjligt ifrån var deltagande vid varje intervjutillfälle. Vårt 
tillvägagångssätt för att nå de kartlagda kontakterna, vi på förhand valt ut, har skett 
genom en inledande telefonkontakt och ofta därefter följt upp av kontakt per e-mail.  
 
Vi har i slutändan utfört sex kvalitativa intervjuer på sex rekryteringsansvariga på 
olika enheter inom Karlstad kommun. Respondenterna till undersökningen är både 
dera män och kvinnor inom en åldersgrupp från 30 till 60 år. Med tanke på den 
utlovade konfidentialiteten kan vi vidare inte precisera någon ytterligare information 
om undersökningens deltagande.  

3.3 Utformande av intervjuguide 
Ryen beskriver att en intervjuguide generellt sett är en nödvändighet under mötet med 
intervjupersonen. Däremot finns olika meningar kring hur pass strukturerad och 
formaliserad guiden på förhand bör vara. Med andra ord hur forskare tekniskt sett ska 
bygga upp och formulera sin intervjuguide. Genom en låg grad av förhandsstruktur, 
eller ingen struktur alls, löper forskaren mindre risk att missförstå väsentliga delar av 
intervjun. När en intervju blir alltför strukturerad kan det leda till att man låser 
interaktionen och genom detta reduceras även forskarens uppmärksamhet. Ryen 
menar att en fast och strukturerad uppläggning av intervjuguiden kan göra forskaren 
”blind”. Genom detta riskerar forskaren även att gå miste om information eller 
missförstå fenomen som kan vara till nytta för studiens syfte. Däremot finns det även 
argument som talar för ett strukturerat upplägg av intervjuguiden. Genom att 
strukturellt rama in viktiga ämnesområden försäkrar man sig även om att inte gå miste 
om sådan information som är avsedd att insamla. Strukturen minskar även risken att 
erhålla information som hamnar utanför ramarna för vad som är avsett med arbetet, 
som i sin tur enbart kan anses som ett hinder för analysen av arbetet (Ryen 2004:44). 
Någonting som kännetecknar en bra intervju är att den är sammanhängande. Med 
andra ord att svaren respektive frågorna har med varandra att göra under intervjuns 
gång. Detta beskrivs som en nyckelfaktor för att kunna leda dialogen framåt 
(Jacobsen 1993:13). De inledande frågorna bör formuleras så att de inte upplevs som 
störande eller otympliga för den intervjuade personen. Inledningen är således viktig 
för att uppfattas som förtroendeingivande som intervjuare. Inledningen beskrivs även 
som en fingervisning för hur intervjun fortsättningsvis kommer att fortlöpa för 
personen som blir intervjuad (Trost 2005:64). 
 
Vi utformade vår intervjuguide efter det att vi hade skrivit en teoretisk grund för 
arbetet. Det var för oss en naturlig ordning eftersom teori ofta ger inspiration till 
frågeställningar, samtidigt som det underlättar för analysen att var fråga är kopplat till 
olika teoretiska bakgrunder. Vår intervjuguide bestod av 18 stycken frågor som på 
förhand var strukturerade. Genom vårt strukturella upplägg minskade vi risken att gå 
miste om svar kring vissa frågor som vi hade för avsikt att samla in. Vi kunde 
därigenom också undvika att delar av teorin skulle sakna betydelse i relation till 
svaren från våra respondenter. Vid utformningen av vår intervjuguide hade vi även 
uppläggets betydelse i åtanke. Vi parade ihop frågor utifrån ämnen och teman så att 
upplägget av frågorna skulle bidra till en dialog som faller sig naturlig och logisk för 
intervjupersonen. Vi tänkte även på de inledande frågornas betydelse och valde att 
inleda intervjuerna med ett par frågor som kunde väcka intresse och förtroende hos 
respondenten.  
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3.4 Intervjuteknik 
Innan intervjutillfällena har vi läst på om intervjuteknik för att kunna optimera våra 
chanser till så givande svar som möjligt från våra respondenter. Eftersom det handlar 
om ett fåtal intervjuer såg vi det nödvändigt att ha kännedom kring grundläggande 
intervjuteknik; för att i sin tur erhålla information av värde vid sammanställningen 
och för resultatet av studien.  
 
Någonting som beskrivs som centralt för att en intervju ska bli lyckad, är att var 
person som medverkar håller sig till sin specifika roll under intervjuns gång. Det vill 
säga att intervjuaren ställer frågorna medan respondenten får utrymme att svara på 
dessa. Följs inte detta blir det generellt sett ingen bra intervju, eller i värsta fall ingen 
intervju överhuvudtaget. Detta kan ske genom att intervjuaren själv börjar berätta, 
förklara, eller försvara sig. På samma sätt beskrivs det som negativt att 
intervjupersonen tar på sig rollen att ställa frågorna. Som oerfaren intervjuare är det 
även lätt att känna en osäkerhet eftersom intervjuns regler kan tyckas vara stela och 
svåra att anpassa sig till. Vid sådana situationer är det även svårt att ta på sig ansvaret 
och auktoriteten som är nödvändig för intervjun. Som oerfaren intervjuare är det då 
vanligt förekommande att man tar till samtalsformer som inte passar in i 
intervjusammanhang och som för en själv känns tryggare. Även vid dessa fall kan 
resultatet av intervjun bli oanvändbart (Jacobsen 1993:12). 
 
Björn Häger beskriver hur just ordet ”intervju” kan ha varierande betydelser för olika 
människor. Ordet kan för andra upplevas som laddat och därigenom förknippas med 
negativa tankar, något som man som forskare inte vill att den intervjuade ska uppleva. 
Det är även viktigt vid intervjuer att man skapar förtroende i förhållande till sin 
respondent. Att själva öppna sig som intervjuare genom att inleda en personlig dialog 
är därför att rekommendera, istället för att direkt starta med intervjufrågorna (Häger 
2007:42ff). Vidare beskrivs det som viktigt att under intervjutillfället utnyttja konsten 
att lyssna och att som intervjuare, inte ta alltför stor plats. Därför kan det vara bra att 
inledningsvis även visa att man lyssnar och hänger med. Detta kan göras genom 
kommentarer likt ”jag förstår”, ”berätta mer” eller ”hur menar du?” (Häger 
2007:75ff). Även tonläget som intervjuare är väsentligt, där en mjuk och vänlig ton 
beskrivs som det bästa att tillämpa (Häger 2007:48f). Om det handlar om två personer 
som intervjuar kan det även finnas en risk att respondenten upplever ett maktövertag 
eller ett underläge (Trost 2005:46).   
 
Under våra utförda intervjuer tänkte vi på rollernas betydelse. Att vi ställde frågorna 
medan respondenterna i lugn och ro får möjlighet att svara. Om en fråga feltolkades 
eller att vi kände att personen inte uppfattade frågan rätt, försökte vi utveckla och 
tydliggöra hur vi menade att frågan var avsedd att tolkas. Vi förhöll oss till våra 
strukturellt uppbyggda frågor gentemot alla våra respondenter. Genom att känna 
tillförlit till vår intervjuguide ansåg vi det även lättare att bevara rollfördelningen och 
ordningen under intervjutillfället. Vid vissa tillfällen när vi ansåg att något var särskilt 
intressant fanns det utrymme till att ställa följdfrågor som gav mer utvecklande och 
djupgående svar. 
 
Vi skapade ett manus för vad vi skulle nämna och vad vi skulle utelämna redan vid 
telefonkontakten med de avsedda intervjuerna. Trots att rekryteringsansvariga är väl 
bekanta med intervjuer, ansåg vi att det är viktigt hur vi framställer oss redan vid den 
inledande kontakten. Vårt resonemang kring det är att det kan vara skillnad att som 
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rekryteringsansvarig utföra intervjuer som en yrkesroll, till att själv besvara frågor 
beträffande sin befattning. Vid våra intervjutillfällen fick vi oftast möjlighet att 
bekanta oss med respondenten på ett personligare plan innan intervjun startade. Vi 
upplevde att respondenten fick intresse och trovärdighet för det arbete vi skulle utföra, 
när vi innan intervjun fick möjlighet att berätta och förklara tanken med arbetet. Vi 
försökte tänka på samtalstonen under intervjutillfällena och även på att visa att vi 
lyssnar genom att hålla ögonkontakt och behålla vårt fokus. Redan vid 
telefonkontakten förklarade vi att vi är två personer som tillsammans utför studien. 
Eftersom det inte kom som en överraskning för respondenten upplevde vi heller inte 
att de kände att vi hade någon form av maktövertag i situationen.  

3.5 Forskningsetik 
När man utför en forskning är det viktigt att ta hänsyn och visa respekt för 
undersökningens deltagare. I vårt fall om hur vi förhåller oss till intervjuernas 
respondenter. 
 
Vetenskapsrådet har således tagit fram forskningsetiska principer som måste följas 
och förhållas till under en forskning. Vetenskapsrådet utgår från fyra huvudkrav som 
vidare går under det grundläggande individsskyddskravet. Dessa krav går under 
benämningarna information-, samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjandekravet. 
Informationskravet bygger på att man redan innan undersökningen informerar den 
deltagande om vad och vilka villkor som gäller för dem under studien. Vidare är det 
viktigt att informera om vad undersökningen går ut på, att den är frivillig och kan 
avbrytas när helst personen känner för det. Om det i vissa fall kan vara relevant med 
att undanhålla vissa detaljer under undersökningen, för att inte förstöra syftet, så ska 
man ge denna information efter undersökningens slut. Samtyckeskravet bygger på ett 
medgivande från de personer som ska delta i undersökningen. Vidare ska de 
medverkande självständigt få bestämma om hur länge respektive på vilka villkor de 
vill delta vid undersökningen. Man har rätt att avbryta när man vill utan negativa 
följder. Vid undersökningar av etisk känslig karaktär och där de deltagande är under 
femton år, så krävs ett godkännande från målsman. Konfidentialitetskravet handlar 
deltagarnas anonymitet. Personuppgifter är endast avsedda för forskaren och ska 
således hanteras varsamt. Vidare är det viktigt att ta hänsyn till en tredje person och 
att dessa inte kan ta skada av undersökningen. Avslutningsvis får forskningsmaterialet 
inte användas till någonting annat än den avsedda studien, enligt nyttjandekravet 
(http://codex.vr.se). 
 
Vi har följt dessa riktlinjer till fullo under vår egen undersökning. Varje deltagande 
har haft tillgång till undersökningens syfte, att den varit frivillig och att dem kunnat 
avbryta när de vill. Vidare är varje respondent anonym till den grad att vare sig 
arbetsplats, namn, exakt ålder eller kön nämns i texten. De uppgifter vi tagit del av 
kommer samtidigt att endast avse nuvarande undersökning. Vi har samtidigt tagit 
hänsyn till att oförutsedda etiska problem ska kunna dyka upp under studiens gång. 

3.6 Reliabilitet och validitet 
Genom reliabiliteten så avser man mäta undersökningens tillförlitlighet och om hur 
studiens resultat står sig i förhållande till slumpen. Vid en stabil och säker 
undersökning, som bygger på att man vid ett annat tillfälle får samma eller väldigt 
närliggande svar, syftar till en god reliabilitet. Med andra ord vill man optimalt se 
samma resultat vid ett annat tillfälle, där man utifrån samma typ av förutsättningar 
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och undersökning utfört en studie. Vid en kvalitativ intervjuundersökning som i vårt 
fall - kan det vara av vikt att ställa flera frågor kring ett viktigt begrepp. På så vis 
öppnas en möjlighet av att dels få ta del av fler nyanser i beskrivningen samtidigt som 
risken för missförstånd minskar. Validiteten bygger på om hur man ämnar mäta det 
som undersökningen syftar till att mäta. Det vill säga hur effektivt man lyckas 
undersöka det som verkligen ska undersökas (Trost 2005:111ff).  
 
Angående validiteten blir intervjufrågorna viktiga i den mån att de så noggrant som 
möjligt formuleras, för att vår respondent i slutändan ska ha en möjlighet att tolka 
frågorna rätt. Vi ser detta som en förutsättning för att ha en möjlighet att undersöka 
det vi från start ämnat att undersöka. För att gynna validiteten spenderade vi därför 
mycket tid och energi på utformandet av intervjuguiden. Vi formulerade frågor som vi 
ansåg kunde bidra till diskussion och som samtidigt föll under ramarna för vad som 
skulle undersökas. Urvalet av intervjupersoner ser vi också som en nyckelfaktor för 
validiteten. Vi intervjuade sex rekryteringsansvariga. Av dessa personer hanterade 
vissa rekryteringsbeslut till sitt eget företag, medan andra anställde personer genom 
rekryteringsuppdrag. Vi tar tagit hänsyn till att detta kan ha en inverkan på validiteten 
men samtidigt har vi inte haft för avsikt att utföra en komparativ studie. Beträffande 
reliabiliteten anser vi att hanteringen av den information vi samlat in under 
intervjuerna är väsentligt. För att få ett så tillförlitligt resultat som möjligt har vi vid 
varje stadie av arbetet utgått från vad litteraturen beskriver inom området. Genom 
transkriberingarna har vi försökt att objektivt lyfta fram olika resonemang som kan 
vara till nytta för studien. Vi hade för avsikt att undersöka hur rekryteringsansvarigas 
personliga värderingar kan se ut. Det har gått att urskilja att vissa resonemang istället 
beskriver hur - man som rekryterare - ska agera i sin yrkesroll. Trots att svaren till 
största del kändes ärliga och spontana så anser vi att detta kan ha en inverkan på 
reliabiliteten. 

3.7 Genomförande 
Var intervju har skett i samband med att det bokats tid och plats. Platsen har skett 
efter de deltagandes behov; vilket har inneburit att vi i samtliga fall fått besöka deras 
arbetsplatser. Vid genomförandet har val av rum påverkats av möjligheten att kunna 
genomföra bandinspelning ostört. Bandinspelningen har godkänts av samtliga 
deltagande i löfte om att avidentifieras till arbetet. Intervjuernas totala längd har 
varierat i allt från drygt 35 minuter till upp emot en timme. Transkribering har vidare 
skett strax efter var intervju, för att få med oss så mycket information som möjligt 
utöver anteckningar och det inspelade materialet.  

3.8 Bearbetning av data 
När vi kom till skedet att bearbeta vårt material använde vi oss av metodologin 
Grounded theory, utifrån Corbin och Strauss (2008) bok ”Basics of Qualitative 
Research”. Corbin och Strauss beskriver att det är viktigt att bryta ned ämnesområdet 
till olika komponenter. Genom att forskaren kodar sitt material kan komponenterna 
utvinnas ur data som samlats in (Corbin & Strauss 2008:66). Kategorier beskrivs som 
ett begrepp där råmaterialet kan sorteras in i olika teman. Med hjälp av en sådan 
sortering kan forskaren reducera och kombinera texten som ska analyseras, vilket 
bidrar till en bättre överblick. Varje kategori har i sin tur underliggande koncept som 
präglas av egenskaper och dimensioner. Om konceptet är arbetstillfredsställelse, 
skulle tänkbara egenskaper kunna vara motivation, energi eller lycka. Medan 
dimensionen istället skulle förklara omfattningen av arbetstillfredsställelsen (Corbin 
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& Strauss 2008:159f). Vidare beskrivs ”mikroanalys” som ett användbart verktyg, i 
synnerhet i början av ett projekt då transkriberingarna kan verka svåra att tyda. 
Mikroanalysen innebär att noggrant och detaljerat behandla texten, för att finna olika 
infallsvinklar och innebörder av vad som står skrivet (Corbin & Strauss 2008:59). 
 
Vi arbetade enligt denna metod när vi bearbetade vår data. Inledningsvis sorterade vi 
vårt textinnehåll i olika kategorier. De olika kategorierna fick vidare representera 
olika områden av resultatdelen i arbetet. En mikroanalys utfördes sedan på var 
kategori. Vi behandlade texten ord för ord och markerade sådana resonemang som vi 
ville belysa i resultatet. I samband med mikroanalysen noterade vi stödord i 
marginalerna av transkriberingarna. Dessa stödord kan liknas med vad Corbin och 
Strauss (2008) benämner som egenskaper och dimensioner. Noteringarna visade sig 
vara till stor nytta för att kunna urskilja likheter och skillnader i texten, samtidigt som 
det underlättade för oss att minnas detaljer och nyanser som uppstod under 
intervjutillfällena.  
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4.   Analys och resultat 
 

I detta kapitel presenteras vår egen empiriska studie i form av resultat och analys. Vi 
har för avsikt att jämföra hur olika teoretiska bakgrunder och begrepp kan relateras till 
de svar som samlats in från våra respondenter.  

 

4.1 Värdering av personlig kompetens 
Vi har inledningsvis valt att titta på hur man som rekryterare värderar och förhåller 
sig till en arbetssökande utifrån dennes egenskaper och personliga kompetenser. Med 
det menar vi om det finns generella tecken man alltid letar efter vid en 
anställningsintervju och om det finns egenskaper man anser som extra viktiga hos den 
ansökande. Vi har en förförståelse om att personliga egenskaper och olika personliga 
kompetenser kan variera i hur man som rekryterare prioriterar beroende på 
yrkesrollen. Vårt syfte har således varit att fokusera på om det finns återkommande 
och specifika egenskaper som alltid prioriteras och värdesätts högt, oberoende av 
yrkesroll. 
 
Vi har tidigare varit inne på att det inte längre räcker med en så kallad bra bakgrund, 
med enbart meriterande betyg från högt värderade lärosäten. Formell kompetens 
räknas inte längre som tillräckligt, då den informella kompetensens betydelse har 
blivit allt mer avgörande. Den informella kompetensen vid arbetssituationer syftar till 
hur man som arbetstagare har förmågor som är av betydelse för sina arbetsuppgifter 
(Skorstad 2011:22f). Bottger och Baroux (2011:35) skriver om man vid rekrytering 
har olika kriterier för hur man vill att en anställd ska vara. Kriterierna kan skifta men 
man brukar förhålla sig till två, tre så kallade kärnkvalitéer vid en rekrytering. Allt 
från att den ansökande ska vara driftig, visa engagemang eller vara kreativ, till att 
man är anpassningsbar, gruppanpasslig eller har ett sinne för humor. 
 
De resultat som vi har tagit del av genom intervjuerna har sett olika ut. Samtidigt har 
vi kunnat urskilja återkommande egenskaper och kvalitéer som har värderats högt. 
Personliga egenskaper som återkommit är framförallt att vara gruppanpasslig, där 
man kan samarbeta och kommunicera med andra utan problem. Vidare återkommer 
värdesättandet av en personlig trygghet i samband med yrkesrollen. En av våra 
respondenter uttrycker sig enligt följande: 
 

… att det finns ett personligt driv, så det händer någonting, så man inte bara blir 
sittande. Sen att det finns någon typ av kommunikativ förmåga. En del väger in det i 
social kompetens och ofta så jobbar man ju med många på företaget och har kunder att 
jobba med. Sen är stabilitet viktigt, att man är lugn och trygg i sig själv. Så man kan 
klara både med och motgångar bra. 
 

Vi har fått ta del av ytterligare aspekter som väger in i bedömningen av den 
arbetssökande. Första intrycket beskrivs som väldigt viktigt, i form av hur man kan 
presentera och uppföra sig. Det beskrivs även som betydelsefullt att vara utåt, social, 
öppen, att man är glad och även ”har lite nära till humor”. Även attityden är 
betydande; där man visar att ”man verkligen vill” samtidigt som man är ”lite positiv” 
menar en annan respondent. Därutöver poängterar en annan rekryterare värdet av att 
passa in i företagskulturen och som någonting man tittar extra mycket på. Som 
respondenten uttrycker det ”kommer det att funka runt fikabordet?” Utöver mer 
personliga egenskaper värdesätts kvalitéer i form av ”sakkompetens” och att ”man har 
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talang för det man ska göra”. Samtidigt att ”man inte bara är väldigt akademiskt 
orienterad, utan att man verkligen vill att kunskaperna ska komma till användning” 
säger en annan intervjuperson. 
Espen Skortstad skriver om kompetens och kompetenspotentialer. Teorin bygger på 
att vi som människor har dolda kompetenspotentialer, som först kan visas genom sin 
kontext i form av kompetens. Det vill säga att vi behöver sättas i en miljö för att först 
kunna visa vår egentliga kompetens. Kompetenspotentialerna beskrivs som personens 
begåvning, personlighet, motivation och kunskap (Skorstad 2011:26).  
 
Genom våra intervjuer har vi fått ta del av kompetenspotentialer som värderas högre 
än andra. Bland annat återkommer beskrivningen om att man söker någon driftig och 
någon som verkligen vill framåt. I det avseendet så prioriterar man personens 
kompetenspotential i form av motivation. Vidare beskrivs en efterfrågan om 
personliga kompetenspotentialer i form av att vara utåtriktad, glad, öppen och att ha 
nära till humor. Begåvning och kunskap som kompetenspotential förhåller sig istället 
till den sökandes kunskap inom ett visst område. Vid intervjuerna har det framkommit 
att man prefererat sakkompetens och talang framför personliga egenskaper, samtidigt 
som man vill se att kunskaperna ska kunna användas; genom att omvandla lärdom till 
handling.  
 
En del av svaren tyder på att man som rekryterare måste frånse sina egna personliga 
värderingar. Vissa menar att de istället nästintill slaviskt följer kundens önskemål (vid 
tillfällen där det finns en uppdragsgivare till ett bemanningsföretag). I detta avseende 
hänvisar man till en kravprofil, där det som efterfrågas redan är ifyllt. En av våra 
respondenter utvecklar hur denne går tillväga: 
 

Jag åker ut till kunden och får en kravspecifikation. Så det jag tittar på vid intervjun beror 
på vad kunden har efterfrågat. Vid ett expansivt företag kan man behöva titta på någon 
som kan jobba framåt och som är strategisk medan det kanske kan vara ett företag som 
nått sin kostym, att det är bra och att man behöver förvalta istället… så då ska man ju inte 
söka efter någon som är strategisk och som utveckla. 

 
Ytterligare en respondent beskriver sitt sätt att förhålla sig till kravspecifikationer vid 
rekryteringssammanhang. 
 

Jag utgår ifrån en kravprofil. Jag tittar inte på något speciellt. Om jag tycker det är viktigt 
att man kan samarbeta t.ex. så kanske det ändå inte betyder någonting, om det inte finns 
en efterfrågan om att den sökande ska samarbeta med andra. Jag nöjer mig dock inte med 
svaret utan försöker titta djupare och vad som kan finnas där bakom. Men det utgår ifrån 
vad kravprofilen säger. 

 
Våra svar från respondenterna pekar på en skillnad i svaren om hur man bedömer och 
resonerar kring den sökande vid rekryteringar. Det har visat sig att man värdesätter 
särskilda egenskaper eller färdigheter, samtidigt som det i andra fall framgått att man 
utgår ifrån en fast kravspecifikation eller profil.  

4.2 Värdering av formella kvalifikationer 
Espen Skorstad beskriver formell kompetens som utbildning, tidigare arbetsmeriter, 
yrkeserfarenheter eller andra färdigheter kopplade till tidigare yrkesmässiga 
prestationer. Sedvanligt så redovisas dessa genom ett CV i samband med att man 
söker ett arbete (Skorstad 2011:21f). Vi har undersökt hur man värderar och 
värdesätter dessa formella kvalifikationer. I detta avseende har vi utgått från hur man 
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som rekryterare värdesätter formell kompetens utöver de förutsatta kraven för 
tjänsten. Det vill säga tidigare meriter, kvalifikationer och erfarenheter, som 
nödvändigtvis inte behöver vara kopplade till den tjänst som ansöks. Avslutningsvis 
har vi undersökt hur man som rekryterare prioriterar mellan ytterligare formella 
kvalifikationer och den sökandes personliga egenskaper. Med andra ord hur 
avvägningen ser ut i bedömningen mellan informella och formella kompetenser. 
 
Inte helt oväntat värdesätts ytterligare kompetenser inom yrkesområdet högt. Det som 
däremot avviker respondenterna emellan är vad som därefter prioriteras och 
uppskattas. En tillfrågad rekryterare menar att övriga yrkeserfarenheter är väldigt 
ointressanta, såvida de inte är färska eller specifikt riktade mot yrkesområdet. Har 
man däremot arbetat som ordförande för en förening, kan det vara väldigt passande 
om man ska söka en chefsroll beskriver en annan respondent. Samma person 
beskriver att denne brukar fråga män om vad de utfört för tjänst i det militära och 
därigenom bilda sig en uppfattning. Vidare poängterar en annan svarande om vikten 
av att vara aktiv under studieperioden. Det vill säga att man varit verksam under 
lediga perioder som exempelvis under somrarna. Det nämns vara av stor betydelse för 
bedömningen och helhetsintrycket. I de fall man har varit engagerad vid sidan av så 
har ett återkommande tecken varit att man tittat efter driftighet bland sökande.  
 
En av respondenterna beskriver att man vill se en aktiv person som har en vilja att 
utföra och uträtta saker.  
 

Man kan se om det är en person som kanske har engagerat sig på något vis i 
sammanhang som man inte har behövt, att man kanske har varit aktiv i någon 
styrelse, eller i någon idrottsförening. Eller iallafall engagerat sig ideellt på något 
vis. Så tycker jag och att jag vet samtidigt att det finns många andra som håller med 
om att det ger en hint… om vad det är för typ av person. Att det finns lite driv och 
vilja att göra någonting. 
 

Vid undersökningen om hur man resonerat och vägt formell kompetens mot 
personliga egenskaper är svaren till största del samstämmiga. En av de tillfrågade som 
arbetar med rekrytering utifrån ett bemanningsföretag, beskriver att avvägningar 
måste göras beroende på vad kunden efterfrågat. Personen menar att det stundtals 
finns organisationer som tycker det är extra viktigt att man ska passa in och att man 
har en personlighet som matchar med företaget. Vid tillfällen där detta inte 
efterfrågas, så handlar det om att ha så höga kvalifikationer som möjligt. Det vill säga 
att ytterligare kvalifikationer utöver de förutsätta kraven värderas högre än den 
sökandes personliga egenskaper. Bland de övriga intervjusvaren har det visat sig vara 
liknande svar. Samtliga resterande respondenter har varit eniga om att den informella 
kompetensens betydelse är avgörande. Motiveringen till resonemanget kan däremot 
skilja sig åt i svaren. En av de tillfrågade nämner att denne ofta använder sig av 
personlighetsanalyser och tester. På så vis kan man plocka fram det man vill ha fram 
och det som är viktigt att veta om den sökande. 
 

Personligheten är definitivt mer viktig och den försöker jag ta fram genom en 
personlighetsanalys. När man kommer till en anställningsintervju så vill man ju förklara 
om hur bra man är… eftersom att man sökt arbetet. Testernas uppgift blir därmed att ta 
reda på om detta stämmer samtidigt som andra viktiga bitar oftast kommer fram. 

 
Vidare förtydligar personen att det eventuell kan komma fram mindre bra sidor 
genom personlighetsanalysen. 
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I de lite djupare testerna kan man få fram resultat som visar sig väldigt viktiga i 
slutändan. Det kan handla om att man visar psykopatiska drag eller att man exempelvis 
tar mycket risker och då vill man inte ha någon som handskas mycket med pengar 
exempelvis. 

 
En annan respondent menar att de personliga egenskaperna är avgörande 
eftersom att det inte spelar någon roll hur mycket kunskaper man har sedan 
tidigare, om man inte kan förmedla den på ett bra sätt. I synnerhet hur man 
fungerar tillsammans i sociala situationer och hur man kan kommunicerar med 
andra på arbetsplatsen.  

4.3 Personkemi 
Utöver den arbetssökandes kompetens har vi valt att undersöka hur stor inverkan 
personkemi kan ha i besluten om vem som i slutändan ska anställas. Vi har vidare 
valt att undersöka om det kan ha en positiv som negativ effekt vid 
rekryteringsprocessen. På så vis har vi ställt frågan om hur våra deltagande 
rekryterare i undersökningen resonerar utifrån personkemi, vad de tror att det kan ha 
för effekt och om det är viktigt att hitta den rätta ”känslan” hos den ansökande vid en 
anställningsintervju. Vidare har vi försökt ta reda på om man som rekryterare 
försöker distansera sig från personkemi i sin yrkesroll vid rekryteringsprocessen. 
 
Intervjuer vid rekryteringssammanhang är väldigt vanligt. I Sverige beskrivs det som 
den vanligaste metoden för att bedöma om den arbetssökande är lämpad för 
yrkesrollen. Genom intervjun öppnas en möjlighet för intryck där rekryteraren ska 
skapa sig en uppfattning om den som söker tjänsten. På så vis skapas ett utrymme för 
att personkemi kan uppstå och därigenom inverka på beslutet av vem som i slutändan 
ska anställas. I samband med anställningsintervjuer är ett vanligt uttryck att ”man fått 
den rätta känslan”. Detta kan ha en stor påverkan vid utsorteringen av sökande. Ett 
vanligt fenomen är att rekryteraren kan relatera till sig själv och därigenom ”känna 
igen sig” i den andre personen. (Knocke et. al 2003:7, 22f)  
 
Några respondenter säger sig värdera personkemi väldigt högt. Man menar att det har 
ett stort inflytande i det slutgiltiga beslutet. En rekryterare menar att denne själv inte 
har det avgörande beslutet genom att man arbetar åt en uppdragsgivare. ”Jag anser att 
den kan ha väldigt stor påverkan” säger personen och fortsätter med att beskriva om 
hur vanligt det är att man blandar in personliga värderingar och att det ska ”kännas 
rätt”. Rekryteraren utvecklar sitt resonemang utifrån om denne själv skulle få ha det 
avgörande beslutet. I det fallet hade personen prioriterat att det känts rätt, att man kan 
fungera ihop och att man kan ha trevligt tillsammans. En annan respondent resonerar 
liknande. Denne säger att man värdesätter förhållandena bland medarbetarna väldigt 
högt, då man är ett litet företag. Om de ska ta in någon till företaget så är de väldigt 
noga med att den ansökande ska passa in bra. ”Personkemi är A och O… dels för 
arbetsmiljön men även för att personalen ska kunna generera bra resultat… i det 
långa loppet”. Vidare har övriga respondenter resonerat lite annorlunda. En annan 
rekryterare menar att det trots erfarenhet är svårt att hålla sig objektiv och förbise 
personkemis inverkan. 
 

Det tror jag faktiskt har en ganska stor påverkan. Om man jobbar med det dagligen som 
vi gör så är det klart att man fortfarande påverkas en del utav personen som sitter 
framför en. Men om det är en person som anställer, som kanske inte gör det hela tiden… 
då tror jag att det har ganska stor påverkan faktiskt. För det kan vara ganska svårt att se 
det objektivt egentligen. Att gå förbi allt det andra så att säga, det tror jag. 
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Två av de tillfrågade menar att personkemin inte ska få styra och påverka ett 
anställningsbeslut. En av dem säger: 
 

Nej, personkemi ska inte vara avgörande men om jag inte är riktigt uppmärksam så kan 
den säkert göra det… om jag inte riktigt vet vad jag ska titta efter. Men jag som 
rekryterare får inte vara avgörande. 

 
Den andre säger att personkemi inte har något inflytande alls över vem som ska 
anställas. 
 

Det kan inte jag bestämma. Det spelar ingen roll om det klickar mellan oss, då det inte är 
jag som ska jobba med personen. Utan jag måste förhålla mig till en personbedömning 
utifrån de krav som ställts och att den sökande ska passa in på arbetsplatsen med sin 
personal. 

 
Sammanfattningsvis kan vi konstatera att de tillfrågade resonerat olika. Allt från om 
hur viktig personkemi är - för att hålla ihop arbetsplatsen - till hur man som 
rekryterare bör ställa sig kritisk till personkemins inflytande. Det vill säga att man ska 
akta sig för detta, precis som att det vore ett misstag i sin yrkesroll som rekryterare. I 
dessa fall tolkar vi personkemi som ett nybörjarmisstag eller där man i brist av 
erfarenhet och ouppmärksamhet låter sig påverkas av känslans inflytande. 

4.4 Anställning av yngre respektive äldre arbetstagare 
Ingrid Johansson har utifrån boken Ålder och arbete (1997:103ff) beskrivit hur ålder 
för sökande kan ha en betydelse genom rekryteringens olika processer. I texten 
beskrivs det hur man vid rekrytering ofta har en förbestämd kravprofil om vilken 
önskad ålder som gäller för den tjänst som annonseras ut. Fortsättningsvis beskrivs 
det hur urvalsprocessen olika steg - från platsannons till anställningsintervju - hur 
man som rekryterare värderar och resonerar utifrån ålder. Vallerius och Uggelberg 
belyser även generella bilder och uppfattningar som associeras med yngre respektive 
äldre arbetstagare i boken Age management – att sätta kompetens före ålder 
(2007:105f).  
 
Vi har därför valt att undersöka hur våra tillfrågade respondenter resonerar kring 
anställning av yngre samt äldre arbetstagare. Inledningsvis valde vi att fråga om de 
ser eller upplever några komplikationer i samband med att anställa äldre på 
arbetsmarknaden. Svaren har visat att det ibland kan vara svårt att forma om äldre 
personer, speciellt då man suttit i en och samma organisation under en lång tid. De 
beskrivs som att man ofta är ”satt i sitt spår” och menar att man ska följa det, likt ”så 
här har vi gjort i alla tider och det har aldrig varit något problem”. Problemet i.o.m. 
detta beskrivs genom en brist av flexibilitet, där man har en svårighet att anpassa sig 
efter hur den nya organisationen ser ut. Erfarenhet kan göra att man inte vill testa på 
något nytt och att man kan bli lite bekväm i sin roll framkommer det. Därför beskrivs 
en kravprofil som viktig där man kan ta reda på om hur villig personen som söker är 
att ändra på sig. Det vill säga hur flexibel man är. I samband med intervjuerna har det 
visat sig att äldre arbetssökande känt sig underprioriterade på arbetsmarknaden. En 
rekryterare berättar om ett möte han hade med en kund. 
 

En man jag nyligen varit i kontakt med har berättar att han innan han fyllde 50 år varit 
väldigt uppvaktad. Det ringde headhunters som ryckte och drog i honom, ville att han 
skulle jobba och erbjöd honom arbete. Men efter 50, så menar han att det lugnat ner sig 
rejält. Han upplevde sig inte lika önskvärd längre. Detta var hans reflektion men jag har 
hört samma historia från många håll. 
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Vi har låtit respondenterna få svara på hur detta kan komma sig. Anledningen sägs 
vara att man som företag ofta inte är beredd att satsa pengar på äldre sökande, då man 
gärna istället prioriterar och investerar i yngre arbetssökande. Åsikterna om var denna 
gräns ligger har gått isär men att befinna sig i de övre 50 åren räknas som en nackdel i 
detta avseende enligt de tillfrågade. 
 
Som en motsvarighet till detta har vi valt att undersöka om de tillfrågade upplever 
några negativa aspekter i samband med anställning av yngre på arbetsmarknaden. 
Svaren tyder på att det ofta är beroende på tjänst där vissa yrkesroller förutsätter 
erfarenhet av det specifika yrket. På samma vis tar det alltid längre tid att komma in i 
en arbetsuppgift man tidigare aldrig utfört och innan man blir självgående. Det har 
även visat sig att man vill ha en plan för yngre arbetssökande. I samband med att man 
investerar i personen vill man så även behålla kompetensen på företaget. Ett problem 
beskrivs genom att många yngre som satsar på en karriär inte blir långvariga. Därför 
beskrivs det som viktigt att ”man tar reda på vad det är för person och hur länge man 
kan tänka sig att stanna kvar”. Planen blir således att yngre som söker möjligheter att 
avancera karriärmässigt ska ha en möjlighet att göra det inom samma företag. 
 
Avslutningsvis har vi bett de deltagande att lyfta fram de fördelar de ser med att 
anställa unga arbetssökande. Precis som vi varit inne på tidigare har en återkommande 
beskrivning varit att man som ung och ny på arbetsmarknaden är formbar. 
Arbetsgivaren kan med andra ord lära den anställde från ”scratch” utan att tidigare 
erfarenheter kan påverka arbetssättet. Vidare beskrivs det som positivt att man har en 
uppdaterad kunskap med sig in i organisationen, genom att man nyligen kommer ifrån 
skolan. Fortsättningsvis dyker ord som hungrig och vetgirig upp. En bild av att unga 
vill visa framfötterna, att man är pigg på att lära sig nya saker och utvecklas samtidigt 
som man tillför en positiv kraft till företaget nämns vid intervjuerna. Parallellt med 
detta beskrivs värdet av att samtidigt ha möjlighet av att få hjälp från dem som jobbat 
inom organisationen ett tag. En av de tillfrågade respondenterna utvecklar varför 
denne ser det som viktigt att anställa yngre. 
 

I min grupp vill jag ha både dem som är lite yngre och nyexaminerade samtidigt som jag 
vill ha äldre och de som har lite mer erfarenhet. Det är den här mixen som är den viktiga. 
Det vill säga balansen mellan ny kunskap och erfarenhet… och då behöver jag ha in 
yngre anställda till företaget. 

4.5 Tester i samband med anställning 
I vår intervjuguide formulerade vi en avslutande fråga där våra respondenter fick fylla 
i eventuella luckor som de kände att vi missat inom temat. Olika sorters tester 
nämndes som ett förekommande komplement i sammanhanget. Vi har därför valt att 
undersöka hur våra respondenter använder sig av olika testinstrument och hur 
bedömningen utifrån dessa tester kan se ut i praktiken.  
 
Lindelöw (2003:97f) beskriver hur olika tester kan användas som en 
bedömningsgrund för att ytterligare kunna förstärka intrycken. Däremot bör testets 
funktion kunna motiveras, det ska således inte tillämpas som en rutin vid varje 
rekryteringstillfälle. Testen kan ha olika för- och nackdelar beroende på vem som ska 
anställas. Detta ställer höga krav på personen som ska avgöra vilket test som bör 
tillämpas och hur bedömningen av testets resultat ska tolkas. 
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Våra respondenter menar att tester används i stor utsträckning i samband med 
rekryteringen. ”Jag skulle gissa att 70% av dom som vi träffar testas också” förklarar 
en rekryterare. Däremot menar respondenterna att den personliga intervjun är 
avgörande och att testerna enbart ska fungera som ett komplement vid rekryteringen. 
Det beskrivs att det finns undantag där testet kan vara rentav avgörande. I dessa fall 
handlar det oftast om färdighets- och hastighetstester. Exempelvis att noggrant sortera 
siffror, eller att så snabbt som möjligt kunna registrera olika värden i ett datorsystem. 
En av våra intervjuade beskriver däremot hur ett test kan fylla en funktion vid 
tillfällen då flertalet kandidater har likvärdiga meriter:  
 

Oftast i skedet när man har gjort en grundbedömning så utgår man från kravprofilen; Finns 
den utbildning vi kräver? (ja) Finns erfarenheten? (ja) Intervjuer, känns det rätt och bra? 
(ja). Om vi har tre kandidater, okej, vilken ska vi välja? vem tror vi? Då i det skedet kan vi 
gå in och låta de här personerna göra ett test. 
 

I dessa fall menar rekryteraren att ett test kan fungera likt en utslagning och att det 
ibland förekommer tillfällen då en uppdragsgivare kräver detta. Vidare beskriver 
respondenterna hur olika personlighetstester kan ge en bild över hur den arbetssökande 
kan hantera olika situationer, personens samarbetsförmåga och hur denne generellt sett 
föredrar att arbeta. En rekryterare menar att det är positivt att se den arbetssökandes 
eventuella brister genom testet. Det ger ett tillfälle att tillsammans föra en diskussion 
kring de områden där personen inte är lika stark. Som rekryteraren själv uttrycker sig: 
 

Säg till exempel att han har fått ganska svagt på det här med att samarbeta. Att man då 
pratar mycket kring det och vad som kan förbättras. Men tester som sådant är ju inte 
avgörande på något sätt. Det är ett sätt att faktiskt få en bättre bild av personen.  
 

Lindelöw (2003:118) menar att det finns ett brett utbud av olika sorters tester och att 
testerna i sin tur är väldigt varierande i kvalitét. Genom våra respondenter beskrivs en 
noggrannhet och kunskap i urvalet av tester. En respondent menar att det är av stor 
vikt att den rekryteringsansvarige är certifierad, för att kunna göra en rättvis 
bedömning av testerna. Det läggs även stor vikt vid att testerna mäter det som är avsett 
att mäta. Därför poängteras det att kvalitétsstämplade tester är att föredra. Exempelvis 
tester från STP (stiftelsen för tillämpad psykologi). En annan respondent beskriver hur 
deras tester skräddarsys till deras verksamhet och att det därigenom genererat goda 
resultat. 

4.6 Den flexibla arbetstagaren 
Vi har vidare valt att undersöka hur rekryteringsansvariga ställer sig till att den 
arbetssökande ska vara flexibel och om möjligheten till flexibilitet anses vara en del 
av bedömningen vid rekryteringsprocessen. Eftersom att livssituationen kan se väldigt 
olik ut från individ till individ, så varierar även förutsättningarna för att arbeta 
flexibelt. Vi försöker därför utreda hur rekryterare resonerar kring den arbetssökandes 
privata sfär. Privatlivet kan anses som ett eventuellt hinder som begränsar 
flexibiliteten i relation till tjänsten och arbetslivet. Därför finner vi det även intressant 
att utforska huruvida rekryterare tar hänsyn till detta fenomen och i vilken 
utsträckning det undersöks vid ett rekryteringssammanhang. 
 
Karlsson (2006:135ff) menar att litteraturen belyser flexibilitet som ett begrepp vars 
innebörd är till godo för arbetsgivaren. Flexibilitet på arbetsplatsen bidrar bland annat 
till ökad produktivitet och bättre produkt- och servicekvalitet. Även Hochschild 
(2001) beskriver flexibilitetens betydelse genom begreppet ”zero drag”. Där den 
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optimala arbetstagaren beskrivs som en person vars privatliv inte på något sätt kan 
påverka yrkesrollen.  
 
Genom våra intervjupersoner har det framkommit att den sökandes privatliv tas i 
beaktning vid rekryteringsbeslutet. I synnerhet den sökandes familjeförhållanden. I 
detta avseende beskrivs det att ett flertal aspekter kan vara betydande. Exempelvis om 
arbetstagaren är gift, separerad, ensamstående, har barn eller hur stor familjen är. Det 
beskrivs att man uppmanar arbetstagaren att ”prata fritt” vid en intervju, för att bilda 
sig en uppfattning kring personen och hur familjeförhållandena kan tänkas se ut. Den 
sökandes privata sfär blir således väsentlig eftersom det privata livet granskas. ”Man 
kollar naturligtvis hur det privata livet och det privata nätverket ser ut” förklarar en 
rekryterare. Liknande resonemang har även uppenbarat sig när man rapporterar vidare 
till arbetsgivare, som en rekryterare uttrycker sig: 
 

Ibland när jag rapporterar till arbetsgivaren, tar jag ju med det. Om det till exempel är 
någon med en stor familj. Så att arbetsgivaren ska vara medveten om det. Det kan ju vara 
så att man är hemma och ska sköta barnen eller inte har den tiden som behövs för jobbet. 
Det kanske inte är så att man kan lägga av 100 eller 150 procent. Så att arbetsgivaren 
också är medveten om det. Och att arbetsgivaren också kan ha med det i sina beräkningar. 

 
En annan aspekt som betonades under intervjuerna var avståndet från arbetet. I vissa 
fall förväntar sig rekryterarna att den sökande själv tar ställning till hur väl 
pendlingsavståndet kommer att fungera i relation till privatlivet. Det beskrivs att det 
är upp till var och en att finna lösningar till detta fenomen. Samtidigt så finns det en 
aspekt att pendlingsavståndet kan orsaka problem och att det därför ska vara med i 
bedömningen vid rekryteringen. Att dagligen pendla långa sträckor är inte hållbart i 
längden. En rekryterare utvecklar sitt resonemang enligt följande: 
 

Är det för långt bort, så finns risken att det dyker upp ett jobb närmare och att man tar det 
istället. Så man tänker på lite längre sikt. Är det hållbart att sitta och åka 12 mil om 
dagen? Ja, det kanske fungerar så länge det inte finns ett bättre alternativ närmare. Jag har 
haft kunder som säger att; ”Vi vill att du hittar någon inom det här området, för utanför 
det området så tror vi inte att det är hållbart”. Det tar för mycket energi och tid av 
arbetsdagen att sitta och pendla. Så det är absolut med i beräkningarna. 
 

Detta resonemang pekar istället på ett företagsintresse genom att kunna behålla och 
underhålla den personal som anställs. Det finns en risk i att anställa en arbetssökande 
som har långt pendlingsavstånd, då personen ser sin anställning som temporär fram 
tills dess att ett arbete med bättre förutsättningar annonseras. Svaren från intervjuerna 
beskriver trots allt en förståelse och empati över svårigheten att som arbetstagare 
jämnt vara flexibel. En respondent menar att denne tar med olika bitar av den 
arbetssökandes privatliv, däremot är dessa faktorer inte avgörande vid 
anställningsbeslutet. Det poängteras även att det inte är till en fördel, varken för 
arbetstagaren eller företaget, att spendera för mycket tid på arbetet. 

4.7 Företagskulturens betydelse 
Vi har vidare undersökt hur rekryteringsansvariga resonerar kring att den 
arbetssökande behöver passa in i en befintlig företagskultur. Vår avsikt var att reda ut 
om detta fenomen är någonting som värdesätts och som tas i beaktning under 
rekryteringsprocessen. Philipsson (2004:51) menar att företagskulturen skapar normer 
och värderingsgrunder som beskriver vad som är tillåtet och berättigat inom företaget. 
Ljung et. al (1997:160f) poängterar även att bevarandet av företagskulturen 
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underlättas om man anställer personer vars värderingar ligger i linje med 
organisationens befintliga kultur.  
 
Genom vårt resultat kunde vi konstatera att samtliga respondenter anser att det är av 
stor vikt att den sökande passar in till företagskulturen. I synnerhet för att den sökande 
själv ska kunna trivas på arbetet. En svarande poängterar att om personen inte passar 
in i företagskulturen så ”blir man inte särskilt långvarig”. Därför menar denne att det 
är viktigt att den sökande får bekanta sig med sina blivande arbetskamrater, gärna i 
enklare sammanhang som ”över en fika”. En annan respondent menar samtidigt att 
det är ett stort ansvar att vara ärlig och rak kring sina förväntningar när man efterlyser 
en tjänst. Som personen själv uttrycker det: 
 

Det är ju A och O att man passar in. Det är ju väldigt viktigt för att man själv ska trivas 
också. Genom kravprofilen blir det därför viktigt att förtydliga vad och vem man söker 
efter och vilka förväntningar man har på personen. 
 

Ytterligare två respondenter styrker detta. Den ena menar att det är viktigt att man 
redan vid intervjutillfället beskriver vad företagskulturen präglas av. ”Jag vill ge en så 
realistisk bild av arbetsplatsen som möjligt” menar rekryteraren. Den andra 
respondenten beskriver hur detta är en bidragande orsak till att företag idag är så pass 
måna om att tydliggöra sina värderingsgrunder. Eftersom att det är svårt att trivas om 
man inte kan dela värderingar och ställa upp på de värderingar som organisationen i 
sin tur förespråkar.  
 
Ljung et. al (1997:160f) tar upp en rekryteringsteknik de kallar för ”selektiv 
rekrytering”. Tekniken syftar till att uppnå en homogen arbetsstyrka vilket ska bidra 
till en stark företagskultur. Detta utförs genom att noggrant anställa personer som 
passar in till den befintliga företagskulturen. Att kunna göra en sådan avvägning 
kräver goda kunskaper hos en rekryterare. Eftersom de måste vara medvetna om hur 
företagskulturen ser ut och utifrån det kunna avgöra om den sökande kan tänkas passa 
in. 
 
En av våra intervjuade personer beskriver att man genom att lyssna kan få fram vad 
det är för typ av person och om vilka drivkrafter som finns bakom. Respondenten 
utvecklar sitt resonemang: 
 

Jag gör ingen större djupdykning kanske. Mer än att vi som mellanhand brukar lära känna 
företaget. Utifrån det kan jag göra en bedömning om den här personen passar in. Ska jag 
svara rakt och ärligt tror jag att det är väldigt mycket magkänsla där. Sen kan man 
naturligtvis göra djupdykningar i form utav tester. 

 
En annan rekryterare menar att det denne ställer frågor kring ”de mjuka värdena”. 
Därigenom kan rekryteraren bilda sig en uppfattning om den arbetssökande passar in 
till den befintliga företagskulturen.  
 
Från våra svar att döma anser vi att respondenterna tillämpar så kallad ”selektiv 
rekrytering”. De beskriver vikten av att passa in till företagskulturen som väldigt stor. 
Inte enbart för att det ska gynna företaget, utan även för att den arbetssökande själv 
ska må bra på sin blivande arbetsplats. Med det i åtanke försöker våra respondenter på 
olika sätt finna en passande medarbetare till företaget. Dels genom att själv vara 
tydlig med vad man söker för person och dels genom att ställa rätt frågor och att följa 
sin instinkt. En av våra tillfrågade beskriver att det finns personer som nödvändigtvis 
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inte behöver passa in till företagskulturen. Det skulle i dessa avseenden handla om 
personer vars yrkesroll inte kräver någon interaktion eller kommunikation med andra 
på arbetsplatsen. ”Det kan finnas programmerare som egentligen sitter instängda i ett 
rum och som inte har någon kontakt med andra” beskriver rekryteraren.  
Detta beskriver personen dock som ett undantag. De tillfällen där en organisation 
kräver interaktion är det väldigt viktigt att man passar in. I alla fall i den mån det är 
möjligt, eftersom att inte alla kan vara skurna i exakt samma form avslutar personen. 

4.8 Att profilera sig 
Det är alltmer vanligt att profilera sig till en specifik arbetsplats. Detta genom att man 
formar sitt CV och personliga brev på ett sätt som överensstämmer med företagets 
förväntningar och kravspecifikationer. Vi har därför valt att undersöka om rekryterare 
anser detta som någonting positivt och till den arbetssökandes fördel. Eller om dessa 
personer istället menar att det ingår - i deras yrkesroll som rekryterare - att själva 
avgöra och bedöma arbetssökande från en neutral ståndpunkt. Vi har avslutningsvis 
undersökt om profilering kan ”lysa igenom” genom en alltför överensstämmande 
presentation av sig själv och sina tidigare erfarenheter. 
 
Frykman (2005:57ff) betonar vikten av att profilera sig som arbetssökande. Han 
beskriver att det är viktigt att matcha sina kompetenser så att de ligger i linje med 
företagets intressen och behov. Det är därför viktigt att läsa på om företaget, för att 
bilda sig en uppfattning kring vad som efterfrågas. Detta är i Frykmans mening ett 
mer effektivt tillvägagångssätt än att använda sig av standardiserade CV:n. Bottger 
och Baroux (2001:33) beskriver däremot en problematik i sammanhanget. Problemet 
grundar sig i att äldre och mer erfarna arbetssökande ofta kan anpassa en trovärdig 
historia av deras tidigare karriär som matchar den efterfrågade tjänsten. Dessa 
personer är dessutom ofta vältaliga och vana vid situationer som dessa. Därför har de 
också lättare för att formulera sig på ett sätt som ser övertygande ut för arbetsgivaren.  
 
Våra intervjupersoner är överens om att en profilering anses som någonting positivt. 
En tillfrågad rekryterare menar att det är bra att den arbetssökande förhåller sig till 
vad som efterfrågas av företaget. Respondenten beskriver att man snabbt vill kunna se 
om det är ”rätt person” som ansöker och därför blir profileringens betydelse väsentlig. 
En annan tillfrågad beskriver hur denne uppskattar den personliga kommunikationen 
genom telefonkontakt vid en arbetsökan. ”Man visar att det är lite framåtanda” menar 
rekryteraren. Ännu en respondent poängterar profileringens betydelse och resonerar 
enligt följande: 
 

Jag tycker att profilering visar att man är målmedveten. Man visar att man har läst på och 
att det är det rätta för mig. Genom att inte profilera sig kan man däremot visa att man är 
osäker och att det inte är rätt tjänst som man ansöker. 
 

Svaren vi tagit del av pekar även på att standardiserade CV:n inte är särskilt effektivt 
precis som Frykman (2005) beskriver det. En av respondenterna poängterar hur 
vanligt förekommande det är med ansökningar som är adresserade med fel 
företagsnamn. En annan rekryterare beskriver att ”man inte ägnar lika mycket tid åt 
opersonliga ansökningar”. Ytterligare en respondent beskriver hur denne resonerar 
kring standardiserade ansökningar. 
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Jag tycker att profilering är positivt. Att man tar fram den relevanta informationen i sitt CV, 
mot den tjänst man ansöker. Så att man inte har det där allmänna CV:t som man skickar till 
alla. Utan att man har ett CV och ett personligt brev som man riktar till företaget. 
 

Vi har även kunnat tyda aspekter som anses vara negativa med profileringen. En 
respondent påpekar att vissa personer ”framhåller sig själva för mycket”. Det kan 
således visa sig i ett senare skede såsom vid en anställningsintervju eller ett test, att 
personen i fråga inte lever upp till kraven och förväntningarna. En annan rekryterare 
nämner att det kan vara ”störande” när den ansökande presenterar sin personlighet. I 
form av att man förskönar bilden av sig själv genom att beskriva hur ”otroligt kreativ, 
positiv och trevlig man är”. Detta uppfattas enligt respondenten som att ”man 
verkligen försöker sälja sig själv”. Utöver detta upplevde inte respondenterna att 
profileringen är någonting som ”lyser igenom”. En av respondenterna poängterar att 
det finns tillfällen där arbetssökanden är extremt skickliga på att profilera sig. Men att 
det samtidigt inte anses som ett problem i den bemärkelsen, eftersom det personliga 
mötet ändå är avgörande. 
 
Sammanfattningsvis tolkar vi intervjusvaren som att profileringen anses som 
någonting positivt. Genom profileringen kan rekryterarna urskilja om det finns ett 
engagemang och driv hos den ansökande, samtidigt som ansökan blir mer personlig. 
En parantes i sammanhanget är att det kan anses som negativt att utlova egenskaper i 
ett förskönande syfte eller sådant som man i praktiken sedan har svårt att leva upp till. 

4.9 Kompetensens olika källor 
I litteraturen har vi genom Knocke et. al (2003:32) fått en beskrivning om hur man 
externt kan söka efter kompetens genom så kallade rekryteringskanaler. Formella 
rekryteringskanaler syftar till det man som arbetsgivare kan hitta genom 
platsannonser, internet, arbetsförmedlingen eller privata bemannings- och 
rekryteringsföretag. Vidare finns det sätt att finna kompetens genom informella 
rekryteringskanaler. I detta avseende åsyftas till största del personliga kontaktnät och 
personer man redan har en god kännedom om.  
 
Vi har valt att se efter de mest förekommande tillvägagångssätten när det kommer till 
att hitta kompetens vid rekrytering och anställning till organisationer. Vidare har vi 
ställt frågan till de deltagande i undersökningen, om hur de på bästa och mest 
effektiva sätt kan hitta den kompetens de söker efter. Vid genomgången av svaren har 
det visat sig finnas återkommande beskrivningar. Sätten att söka kompetens och till 
var man vänder sig beror till största del på den yrkesroll eller bransch som efterfrågas. 
Vanligt förekommande är att använda sig av annonser genom de lokala tidningarna 
eller den egna hemsidan på internet. Vid sökandet av att tillsätta högre tjänster likt 
chefsroller, där man behöver personer med en djup kompetens, så är det viktigt att 
man når ut till allmänheten genom tidningsannonser säger en respondent. En annan 
respondent liknar sökandet av kompetens genom föreställningen av ett isberg. Toppen 
av isberget beskrivs som bestående av arbetssökande och de som redan har bestämt 
sig för att byta sysselsättning, genom att ställa sig till förfogande. Personer i botten av 
isberget är nöjda med sina jobb och vill inte byta arbete. De som just befinner sig 
under ytan, de är förvisso nöjda med sin nuvarande situation men kan samtidigt tänka 
sig att byta arbete, om rätt tjänst dyker upp. Respondenten menar att dessa är som 
svårast att nå och därigenom behöver uppmärksammas på tjänster genom media i 
form av tidningar. 
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Det som däremot sticker ut och som nämns som mest effektivt och förekommande är 
kontakter och kontaktnätverk. Det vill säga att man söker kompetens genom de 
informella rekryteringskanalerna. En anledning till varför det anses vara så pass 
förekommande är att man redan har en god insikt i nätverkets personer och vad de har 
för kompetens. På så vis blir det lättare att se om man kan matcha en viss tjänst menar 
en rekryterare. En annan av våra respondenter förtydligar värdet av ett kontaktnät på 
ett annat vis. 
 

Någonting som jag lägger en stor vikt vid är speciellt kontaktnätet… det personliga 
kontaktnätet. Framförallt i det avseendet att man kan sprida en efterfrågan från mun till 
mun. Att jag kan fråga någon som jag känner om den personen känner någon. Som i sin 
tur känner någon, som känner någon... Detta är ett väldigt effektivt sätt. 

 
Samma person menar att det dock kan finnas en baksida med att sprida saker genom 
nätverket vid vissa situationer. 
 

Nätverket finns nästan alltid med i bilden men ibland kan det vara så att vissa tjänster är... 
lite hemliga. Det kan vara att en person som ska ersättas och det vill man ju inte gå ut 
med. Förrän man har en ersättare så att säga. Sådana uppdrag kan man få och då är det 
viktigt att man håller locket på. Då kommer det ut en annons som är ganska hemlig. Så 
det får man hålla väldigt diskret. 

 
En organisation behöver inte alltid tillsätta kompetens den externa vägen. Vi har valt 
att undersöka om hur de anställningsansvariga vi intervjuat resonerar utifrån intern 
rekrytering. Knocke et. al (2003:32) beskriver att man genom att använda redan 
tillgänglig arbetskraft inom organisationen, ger personalen en möjlighet till att 
utvecklas genom nya arbetsuppgifter. Ytterligare en möjlighet är att man kan få 
avancera karriärmässigt. Som arbetsgivare har du även en möjlighet att se till så rätt 
man finns på rätt plats. Där kan man anpassa de anställdas kvalifikationer efter var 
yrkesroll, så att personalen varken är över- eller underkvalificerad på sina poster. 
Granberg (2003:317) skriver även om att man vid en intern anställning har förmånen 
att använda personal som redan har kommit in i företagskulturen. 
 
Genom svaren framkommer det om hur respondenterna resonerar kring 
internrekryteringens fördelar. Man upplever att ”startsträckan förkortas” genom att 
man redan kan kulturen och företagets rutiner menar en person. En annan person 
menar att det finns fördelar genom att man redan känner till personalen och 
därigenom vet deras styrkor respektive svaga sidor. På så vis kan själva 
rekryteringsgången gå mycket snabbare menar denne. Vidare beskriver en annan 
rekryterare om vikten av att få behålla personal man kanske investerat pengar i genom 
utbildning och därigenom får behålla den kompetensen inom företaget. Denne menar 
att många annars söker sig vidare om man inte har en möjlighet att avancera inom sin 
organisation genom ytterligare ansvar. Samtidigt lyfter personen en varningens finger. 
 

… men man ska vara försiktigt när man gör det. För ibland kan någon som är väldigt 
duktig på sin arbetsuppgift lyftas upp till en chefsroll, där det visar sig att man inte har 
det som krävs. Därför är det viktigt att använda sig utav personlighetstester, för att se om 
personen är lämplig eller kanske behöver ytterligare några år för att växa till sig. 

 
Ytterligare en respondent menar att detta kan vara en stor fara och att det är ett 
klassiskt misstag att ”bästa säljaren får bli försäljningschef”. Man kan vara en 
fantastisk säljare men när man plötsligt får ansvaret över annan personal, där det 
krävs planering, ledaregenskaper och kunskaper om att administrera andra, så 
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misslyckas det fatalt. Två andra rekryterare menar att det kan vara dumt att 
internrekrytera utan att först se vad som finns att tillgå den externa vägen. En av dem 
säger: 
 

Det blir svårt att veta om man gör rätt val genom att internrekrytera, om man inte har 
någon annan person externt att väga emot och jämföra med. 

 
Ytterligare en nackdel med att rekrytera internt är att man går miste om nya 
perspektiv och tankar utifrån svarar en annan respondent. Befintlig personal inom 
organisationen kan lätt bli formad, i synnerhet som upplärd inom företaget och då 
man varit där länge menar denne. Man kan lätt bli hemmablind och har svårt att se 
saker ur ett annat perspektiv. På så vis kan det vara uppfriskande med nya idéer och 
sätt att se lösningar avslutar respondenten. 

4.10 Ny på arbetsmarknaden 
Raybould och Sheedy (2005:259ff) skriver om vikten av att anpassa sig som ny på 
arbetsmarknaden. De skriver om ett ökat krav på kärnkompetenser utöver de 
akademiska studierna för att fånga intresse från arbetsgivare. Ett konkret sätt att visa 
dessa kompetenser är genom arbete. På så vis blir arbetslivserfarenhet en viktig 
förutsättning för anställningsbarheten. Det vill säga sysselsättningar och 
yrkesuppgifter som speglar kärnkompetenserna. Genom detta ser vi ett problem, där 
man som ny på arbetsmarknaden – en arbetsmarknad man tidigare aldrig befunnit sig 
på – ska ha en möjlighet att leva upp till dessa förväntningar. Vi har därför valt att 
undersöka hur våra respondenter ställer sig till detta. Vidare undrar vi hur man som 
rekryterare resonerar kring arbetssökande som varit frånvarande sitt yrkesområde en 
längre tid.  
 
Bland svaren framgår det tydligt att man vill veta om den sökandes situation och 
varför just denne gått utan arbete en längre tid. Man poängtera att var situation är unik 
och att det därför är viktigt att man som arbetssökande kan motivera varför man varit 
utan arbete. Det beskrivs finnas en större acceptans för sökande som är nya på 
arbetsmarknaden till skillnad från personer med tidigare yrkeserfarenhet. Samtidigt så 
beskrivs man dock vilja veta hur aktiv man varit i letande efter exempelvis ett HR-
jobb. Om det inte finns något arbete, vill man gärna se att denne utbildat sig vidare för 
att ytterligare stärka sig bland konkurrensen. Det är viktigt att man inte skicka 
signaler om att man gett upp utan att man visar ett driv och engagemang för att ”ta sig 
in”. Med andra ord att man inte låser sig till en viss typ utav tjänst utan istället kan 
tänka sig att assistera, praktisera eller söka något sommarvikariat. Samtidigt så 
beskrivs man vilja hjälpa till säger en av respondenterna. 
 

Man värnar väldigt mycket… om man ser att det är någon som verkligen satsat på sin 
utbildning. Att den här personen verkligen har satsat tid och pengar på att nå sitt mål. På 
så vis kan man försöka hjälpa dem personerna med kontakter… att man tar sig tid och kan 
hjälpa till med någon kontakt för en praktik eller sommarplats. 

 
Vid ett företag nämns det att man anställt väldigt många på så kallade nystartsjobb där 
samtliga varit arbetslösa på arbetsmarknaden i ungefär ett år. Samtidigt så nämns det 
att arbeten utanför yrkesgruppen man utbildat sig till inte behöver ses som negativt.  
”Har du jobbat i en skivaffär två år efter det att du gått ut, innan du söker ett HR-jobb 
så ser jag det bara som en erfarenhet.” Detta eftersom att det ”kan bero på att det var 
många som sökte jobb just inom den bransch man utbildad sig till det året och att det 
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varit svårt att få jobb just då.” ”Man kan hamna i en ond cirkel, för den onda cirkeln 
finns, definitivt”. 
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5.   Sammanfattande diskussion 
 

Här beskriver vi de slutsatser som kunnat urskiljas från vår studie i ett övergripande 
sammanhang. Vi sammanfattar resultatet och besvarar de frågeställningar som ställts 
under inledningen av arbetet. Vi för även en egen diskussion kring arbetet och ger 
förslag till fortsatt forskning.

 

5.1 Slutsatser 
I vår inledning beskrevs det att syftet med arbetet var att ge inblick i hur man som 
rekryteringsansvarig förhåller sig till situationer som berör eller kan påverka 
möjligheterna för en anställning. Vi hade således för avsikt att ge en förberedande 
bild om hur det kan se ut på arbetsmarknaden. Syftet uppfylls genom att uppsatsen har 
belyst olika ämnesområden som i sin tur återger en bild av hur det i praktiken kan se 
ut. Vidare har vi för avsikt att knyta samman trådarna genom att besvara de 
frågeställningar som preciserats i inledningen. 
 
I vår första frågeställning valde vi att undersöka vad som värdesätts extra i 
rekryteringsprocessen. I detta sammanhang har vi kunnat urskilja vissa tendenser vid 
våra respondenters prioriteringar. Den informella kompetensens betydelse har stuckit 
ut ur mängden. De personliga egenskaperna beskrivs vara av en avgörande betydelse 
för anställningsbeslutet. Vidare har det framgått att en tydlig kravprofil präglar 
värderingen av den sökande, där kravprofilen beskrivs som en utgångspunkt för 
urvalsprocessen. Det vill säga att värdesättandet kan variera från fall till fall. Utöver 
den informella kompetensen beskrivs även företagskulturen som en återkommande 
och viktig del i kravprofilen. Företagskulturen är viktig såvida att den sökande ska 
passa in eller matcha med övriga medarbetare på företaget.  
 
Vi har förstått att den informella kompetensens betydelse är vital för 
anställningsbarheten. Till vår andra frågeställning har vi vidare valt att undersöka hur 
de personliga egenskaper värderas och vad som efterfrågas av den arbetssökandes 
personliga kompetens. Den personliga kompetensen beskrivs som viktig på så vis att 
den arbetssökande ska fungera i arbetsrelaterade sammanhang. Med andra ord 
värdesätts personliga egenskaper som syftar till att exempelvis vara anpassningsbar 
till gruppen, kommunikativ och trygg i sin yrkesroll. Andra egenskaper som 
värdesätts i detta sammanhang är att den arbetssökande har en bra attityd, som präglas 
av att man är glad, öppen, social, utåtriktad och att ”man verkligen vill”.  
 
Avslutningsvis valde vi att undersöka hur anpassningsförmåga kan förhålla sig till 
anställningsbarhet vid rekryteringssammanhang. Till en början framhålls vikten av att 
kunna profilera sig till en tjänst. Det beskrivs som positivt att den arbetssökande riktar 
sin ansökan på ett sätt som matchar det företaget efterfrågar. Som rekryterare beskrivs 
det att man snabbt vill se om det är rätt person för yrkesrollen. Därför är det även av 
vikt för den arbetssökande att kunna profilera sig till tjänsten. Om man fortsätter att se 
till anpassningsförmågan beskrivs möjligheten till att vara flexibel som betydande. 
Respondenterna menar att man ser till familjeförhållanden som kan komma att 
påverka arbetsrollen. Vidare har avståndet till arbetsplatsen nämnts som betydande. 
Det beskrivs att långa pendlingsavstånd inte alltid är hållbara, eftersom att det kan ta 
för mycket tid och energi av arbetsdagen. Ett för långt avstånd till arbetet kan leda till 
att det ringer varningsklockor om att tjänsten enbart söks temporärt. Vi nämnde 
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tidigare att företagskulturen som en viktig del att ta hänsyn till i 
rekryteringsprocessen. Våra respondenter har poängterat vikten av att kunna anpassa 
sig till de värderingar och normer som företagskulturen präglas av. Det nämns som 
viktigt att det ska ”funka runt fikabordet”.  

5.2 Diskussion 
Som vi tidigare nämnt har syftet varit att ge en inblick i hur rekryteringsansvariga 
förhåller sig till situationer och faktorer som påverkar rekryteringsbeslut. För att 
uppnå syftet har vi behandlat ämnen som vi ansett vara relevanta och intressanta för 
studiens gång. I efterhand har det dock visat sig att vissa ämnesområden har varit 
svårare än andra att konkretisera. En anledning anser vi kunna vara att vissa ämnen i 
slutändan inte varit fullt så bedömningsgrundande. Det vill säga att vi inte haft en 
möjlighet att dra nytta av dem i samma utsträckning som vi hade önskat. På samma 
vis har vissa ämnesområden förvånat oss genom att de inte motsvarat våra 
beräkningar på förhand. Ett exempel är hur våra respondenter förhållit sig till 
personkemins inflytande vid anställningsintervjuer. Vi hade räknat med att det skulle 
kunna finnas en övervägande betydelse, där man som arbetsgivare önskar arbeta med 
personer man själv kan identifiera sig med. Vid sammanställningen har det visat sig 
vara någonting man som anställningsansvarig optimalt ska frånse. Det som i 
synnerhet förvånat oss är att synsättet på personkemi ibland rentav beskrivits utifrån 
en stigmatiserad klang. Inledningsvis presenterade vi i teoridelen hur den sökande ska 
”passa in” - till ”jobbet”, ”ledingen” respektive ”organisationen och teamet”. Vår 
uppfattning har varit att de personliga egenskaperna och den personliga, informella 
kompetensen värderas väldigt högt. Det är viktigt att man är trevlig, glad och på så vis 
kan ”passa in”. Det vi således frågar oss är hur och var man kan dra en gräns för var – 
”den där personkemin man ska hålla sig undan ifrån” - kontra den trivsamma 
medarbetaren går. Våra tankar är att man som anställningsansvarig ska se till hur den 
sökande passar in med de övriga inom organisationen i första hand. Det vill säga att 
den som söker tjänsten ska ”passa in till organisationen och teamet” framför att ”passa 
in till ledningen”. Detta anser vi förstärkas ytterligare utifrån den poängtering av hur 
viktigt det är att stämma överens med den befintliga företagskulturen på arbetsplatsen. 
 
Vi anser att de ämnen som har varit svåra att konkretisera ändå har hjälpt till att bidra 
till studiens syfte. Från start var vi ute efter att undersöka vad som värdesätts och 
prioriteras, vilket bygger på att vissa aspekter lyfts fram medan andra hamnar i 
bakgrunden. Vidare har vi givit respondenterna en möjlighet att vid var 
intervjutillfälle, tillägga betydande delar för temat som utelämnats. Vid vår första 
intervju framkom det att vi inte frågat om tester och hur man kan tillämpa dessa som 
ett kompletterande mätinstrument vid rekryteringsprocessen. I övrigt har vi inte 
behövt tillägga frågeområden till intervjuguiden. Resterande rekryteringsansvariga vi 
varit i kontakt med, menar att vi täckt av området på ett bra sätt, där det inte funnits 
någonting mer att tillägga inom det aktuella studieområdet. 
 
5.3 Förslag till fortsatt forskning 
Genom våra slutsatser har det visat sig att vissa bedömningsgrunder värdesätts och 
prioriteras högre än andra. På så vis anser vi att det finns utrymme att ta ansats utifrån 
dessa områden för vidare och djupare forskning inom de specifika ämnena. Vi anser 
även att det finns möjlighet att följa upp med en mer omfattande studie som behandlar 
rekryteringsansvariga förhållanden till arbetssökande inom Karlstad Kommun. 
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Bilaga: Intervjuguide 
 
Finns det generella tecken du alltid letar efter vid en anställningsintervju?  
 
Om du får nämna de enligt dig tre viktigaste egenskaperna du ser hos en arbetsansökande vid 
en anställningsintervju, vilka skulle det vara?  
 
Vilka kompetensområden kan man lär sig inom arbetet och som därigenom inte blir lika 
viktiga att bära med sig innan en anställning? 
 
Ser du någon fördel i och med en anställning av yngre arbetssökande eller nya på arbetsmarknaden? 
 
Vilka osäkerheter finns det genom att rekrytera nya (eller unga) på arbetsmarknaden?  
 
Vilka komplikationer finns det i samband med rekrytering och anställning av äldre och mer erfarna 
arbetstagare? 
 
Hur stor påverkan anser du att personkemi kan ha i beslutet för vem som ska anställas? 
 
Utöver de förutsatta formella kvalifikationerna som krävs för jobbet, hur resonerar du kring ytterligare 
formella kvalifikationer och den sökandes personliga egenskaper? 
 
När det kommer till formella kvalifikationer utöver de förutsatta kraven, finns det formella 
kvalifikationer man värdesätter högre och lägre? Vilka är dessa isf? 
 
Anser du det som viktigt och som en fördel att på förhand profilera sig mot den tjänst som söks eller 
vill man istället avgöra om den sökande passar till tjänsten utifrån en mer neutral grund?  
(Lyser en profilering och anpassning ofta igenom?) 
 
Vilket är det bästa och mest effektiva sättet att söka den kompetens man behöver?  
 
Hur mycket av den sökandes privata liv utanför jobbet, i form av eventuella hinder för sin yrkesroll, tar 
man till hänsyn och undersöker vid en rekrytering? 
 
Hur resonerar du kring att den sökande ska passa in i organisationens företagskultur? 
 
Hur resonerar du kring intern rekrytering? 
 
Har du några dåliga erfarenheter av rekryteringar och vad anser eller tror du att dem isf berott på? 
 
Hur resonerar man kring att en ansökande gått utan jobb (inom yrkesområdet) en längre tid? (och finns 
det någon ungefärlig smärtgräns eller tid för hur länge man kan vara frånvarande enligt dig?) 
 
Hur ser du på tester och vilka tester tillämpar ni i samband med rekryteringar? 


