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SAMMANFATTNING   

Arbetsmarknaden idag ställer allt mer och fler krav på individen, vilket kan synas i 
organisationers sökande efter en medarbetare. Platsannonser är ofta ett verktyg i att hitta 
denna medarbetare, där krav som till exempel utbildning, erfarenhet och personliga 
egenskaper formuleras. Vissa menar att det inte bara kraven på en individ som blir högre, 
utan även annorlunda och nya krav ställs. De personliga egenskaperna blir allt viktigare 
för att en medarbetare ska kunna passa in i den befintliga grupp och organisation den 
kommer till. Vi tyckte det skulle vara intressant att undersöka mer om platsannonser och 
vad de signalerar än vad som gjorts i tidigare undersökningar. Vårt syfte med 
undersökningen har varit att utifrån platsannonser se hur man som arbetsgivare och 
arbetstagare ser på och uppfattar krav på personliga egenskaper som ställs för ett visst 
arbete. Vidare ville vi se om dessa uppfattningar gav upphov till olika förväntningar i 
relationen mellan en arbetsgivare och en arbetstagare.   

För att kunna ta reda på detta använde vi oss av en kvalitativ metod, med intervjuer som 
tillvägagångssätt. Vi tog kontakt med fyra olika organisationer, där arbetsgivaren letade 
fram en platsannons till en nyrekryterad. Vi intervjuade sedan arbetsgivaren samt den 
nyrekryterade arbetstagaren ifrån varje organisation, det vill säga fyra olika par där 
platsannonsen var vår utgångspunkt. Vi valde att enbart fokusera på de personliga 
egenskaperna.  

I vår undersökning har vi sett att arbetsgivaren har en tanke bakom kraven på de 
personliga egenskaperna som finns i platsannonsen, medan arbetstagaren anser att kraven 
ger en rättvis bild av tjänsten. Vi har även sett att uppfattningarna kring dessa krav kan ge 
upphov till förväntningar ifrån båda parter. Förväntningarna som uppstår kan vara på 
organisationen, arbetet och på arbetsrelationen. 
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1. INLEDNING  

I dagens arbetsliv ställs det allt mer krav på individen. Individen ska inte enbart matcha 
sina egna arbetsuppgifter, utan även organisationen i stort. Hur en medarbetare tänker, 
gör och agerar får inte bara betydelse för individen själv utan även för hela 
organisationen. För att uppnå effektivitet och utveckling är organisationer och företag 
beroende av medarbetarnas beteende. Beteendet kan både formas av organisationen och 
individen. Medarbetarna har därmed fått en allt större betydelse för företagets effektivitet 
och utveckling och fler företag ser personalen som sin främsta resurs. Ur detta synsätt har 
företags och organisationers personalidé grundats. En personalidé visar ett 
förhållningssätt till individerna i organisationen eller företaget. Personalidén kan skapa en 
överensstämmelse mellan företagets mål och medarbetarens mål. Den uttrycker även 
vilka människor företaget vill rekrytera, vilken kompetens som förväntas, vad företaget 
erbjuder sin personal och hur en socialisering sker. Socialisation är en viktig bit i 
personalidén och organisationer eftersträvar att alla de anställda blir ”en i” organisationen. 
(Bruzelius och Skärvad 2000 kap. 14)  

Under 1990- talet skedde stora förändringar på arbetsmarknaden som berörde 
förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare. På grund av detta fick det psykologiska 
kontraktet en allt större uppmärksamhet. Kontraktet syftar till vilka förväntningar och 
villkor som finns i relationen mellan arbetsgivare och arbetstagare. Rousseau (1990) som 
är framträdande inom ämnet menar att en sådan relation börjar redan vid 
rekryteringsprocessen. Därför kan arbetsgivaren och arbetstagaren i ett tidigt skede ha 
olika förväntningar och olika villkor gentemot anställningen.   

Det är inte bara medarbetarnas beteende som är av betydelse för en organisation, utan 
även medarbetarnas kompetens för att kunna utföra sitt arbete på ett bra sätt.  Kompetens 
kan bland annat innehålla en individs kunskaper, färdigheter och erfarenheter (Bruzelius 
och Skärvad 2000 kap. 14). Höglund (2002) menar att de kraven på kompetens som ställs 
på en arbetstagare idag förändras ständigt. Det är inte bara kraven som blir allt högre, 
utan även annorlunda och nya krav ställs. I och med kravens förändring, tycks 
arbetsgivare använda mer generella begrepp för att beskriva vilka egenskaper som den 
kommande anställda ska besitta (Höglund 2002).   

När man ska söka ett arbete kan platsannonser vara en informationskälla för att hitta 
önskade tjänster. Med platsannonsen i handen skapas en bild av tjänsten och 
förväntningar på arbetet och organisationen kan frambringas. Som sökande får man alltså 
en direkt uppfattning av arbetet och hur man ska vara som person. Även den som skapar 
en platsannons har i sin tur en bild av hur den anställda ska vara och har förväntningar 
därefter. Det är just detta som har fångat vårt intresse och har varit vår drivkraft till att 
fördjupa oss mer i ämnet. Vi har valt att utifrån platsannonser undersöka hur arbetsgivare 
och arbetstagare uppfattar krav på personliga egenskaper som krävs för ett visst arbete. 
Platsannonsen som är formulerad för detta arbete blir vår utgångspunkt för 
undersökningen. Platsannonsen utgör en grund där krav på kvalifikationer som en 
sökande ska ha redan finns uppsatta. Dessa krav kan vara såsom utbildning, erfarenhet 
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och personliga egenskaper och med att ställa sådana krav finns alltså redan en tanke på 
begreppens innebörd och därmed vem arbetstagaren ska vara. Vi har valt att fokusera på 
de personliga egenskaparna. Hur uppfattas dessa krav på personliga egenskaper av 
arbetsgivare och arbetstagare? Hur väl stämmer det faktiska arbetet med platsannonsens 
beskrivning?  

Anledningen till att vi har valt detta ämne är för att undersökningsområdet är relativt 
outforskat, vilket vi har uppmärksammat när vi har sökt litteratur. Förr eller senare i livet 
kommer majoriteten av oss att börja arbeta. Som arbetssökande söker man efter en 
anställning och en arbetsgivare söker en anställd. Att detta blir en rätt match är väldigt 
viktig för båda parter. Vi tyckte därför det skulle vara intressant att ur olika synvinklar se 
olikheter och likheter rörande uppfattningar kring kraven på personliga egenskaper som 
vi tror kan påverka arbetet.   

Syfte och frågeställningar  

Vårt syfte med undersökningen är att utifrån platsannonser ta reda på hur arbetsgivare 
respektive arbetstagare i olika organisationer ser på och uppfattar krav på personliga 
egenskaper som ställs för ett visst arbete. Vi vill i sin tur se om dessa uppfattningar ger 
upphov till olika förväntningar i relationen mellan arbetsgivare och arbetstagare.   

Syftet har gett upphov till följande frågeställningar:  

 

Hur uppstår kraven på de personliga egenskaperna i en platsannons? 

 

Ger kraven på de personliga egenskaparna en rättvis bild av tjänsten? 

 

Finns det skillnader i sättet att se på kraven på de personliga 

egenskaparna i platsannonsen som ställs för ett visst arbete mellan 

arbetsgivare och arbetstagare? 

 

Finns det förväntningar i relationen mellan arbetsgivaren och 

arbetstagaren? 

Disposition  

När det gäller vår uppsats disposition, kommer vi att först i kapitel 2 redogöra för den 
teori som vi anser vara relevant för vår undersökning. Teorin vi tar upp kommer att 
beröra rekrytering, platsannonser, organisationskultur och psykologiskt kontrakt. Därefter 
följer kapitel 3 med en genomgång av metoden som vi har valt för vår undersökning och 
hur vi har gått tillväga. Vidare i kapitel 4 följer resultat och analys där vi går igenom 
varje par för sig, för att slutligen i kapitel 5 ha en sammanfattande diskussion.  
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2. REKRYTERING – TEORETISK BAKGRUND  

I detta kapitel kommer vi att ta upp relevant teori för vår undersökning. Vi kommer inte 
att utgå ifrån någon specifik teori, utan kommer istället att använda oss av olika delar 
som vi anser vara väsentliga för vårt ämne. Till att börja med vill vi beskriva 
rekryteringsprocessen då vi anser att den är en grund och ger en helhetsbild av ämnet. 
Vidare kommer vi att redogöra för platsannonser som är vårt verktyg i undersökningen.  
Vi kommer sedan att beröra organisationskultur som vi anser kan påverka individers 
uppfattningar kring krav på personliga egenskaper. Avslutningsvis tar vi upp det 
psykologiska kontraktet som finns i relationen mellan arbetsgivare och arbetstagare.   

 

Rekryteringsprocessen i fokus  

När ett företag vill ha en tjänst tillsatt, krävs det en rekrytering som kan göras internt eller 
externt. Den interna rekryteringen syftar till att ta till vara på den kompetens som redan 
finns inom företaget, medan den externa riktar sig utåt till hela arbetsmarknaden. 
Granberg (2003:315) definierar rekrytering som en åtgärd vilket syftar till att genom 
anställning tillgodose företagets behov av personal. Oavsett om rekryteringen är intern 
eller extern kan rekryteringsprocessen innehålla olika steg. Stegen innebär allt ifrån 
beslut om att en anställning ska ske och att befattningskraven utreds till att 
anställningsavtal träffas och en uppföljning av rekryteringen sker. När befattningskraven 
ska fastställas formas krav och kvalifikationer som den sökande ska uppfylla, till exempel 
lämplig utbildning och personliga egenskaper. Redan här formas en bild av hur den 
anställda ska vara. Platsannonsen som rekryteringskälla blir ett verktyg för en 
arbetsgivare att nå ut och hitta rätt arbetstagare. (Granberg 2003)   

Vårt fokus i den här undersökningen kommer att vara på personer som har gått igenom 
hela rekryteringsprocessen och som nu är nyanställda. Deras anställningstid varierar 
mellan 3-13 månader. För att få en bredare förståelse för ämnet, kommer vi behandla 
rekryteringsprocessen och dess viktiga bitar. Innan vi går vidare i rekryteringsprocessen 
vill vi kort redogöra för kompetens och kvalifikation som är viktiga i denna process. 
Kompetens och kvalifikation är närliggande samt mångtydiga begrepp och som beroende 
på infallsvinklar kan få olika definitioner. De måste alltid sättas i relation till en viss 
uppgift (Holmer och Karlsson 1991). Ellström (1992:21,29) väljer dessa definitioner av 
begreppen:  

Med kompetens avses här en individs potentiella handlingsförmåga i relation till en viss 
uppgift, situation eller kontext.  

Med kvalifikation avses här den kompetens, som objektivt krävs på grund av 
arbetsuppgifternas karaktär och/eller som formellt eller informellt efterfrågas av 
arbetsgivaren.  
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Kompetens används ofta synonymt med kvalifikation men begreppen har olika fokus. 
Kompetens är förmågan att utföra ett arbete och sätter individen i fokus, medan 
kvalifikation sätter arbetet i fokus.   

Ellström (1992:30ff) menar att det finns olika typer av kvalifikationer, dels de som 
formellt eller informellt föreskrivs och efterfrågas för ett visst arbete och dels det som ett 
arbetet faktisk kräver. Ellström (1992) hänvisar vidare till Broady (1983) som tycker det 
är viktigt att göra en skillnad mellan efterfrågan på kvalifikationer för ett visst arbete 
utifrån ett arbetsmarknadsperspektiv, respektive arbetsplatsperspektiv. Vid en intern 
rekrytering vet medlemmarna i organisationen mer vad ett visst arbete faktiskt innebär än 
en utomstående.  Ellström (1992) hävdar att det är efterfrågan som kommer till uttryck på 
enskilda arbetsplatser som speglar arbetets faktiska kvalifikationskrav, mer än den 
efterfrågan som kommer till uttryck på arbetsmarknaden.   

För att återgå till rekryteringsprocessen och urvalet i att hitta rätt medarbetare menar 
Granberg (2003:318-335) att en sökandes kvalifikationer i första hand bör få mer 
uppmärksamhet än de subjektiva vitsorden. Dessa vitsord kan exempelvis vara 
samarbetsförmåga, flexibel och social kompetens. Det är dessa vitsord som vi väljer att 
benämna som personliga egenskaper. Han menar vidare att sådana vitsord betyder olika 
för olika personer och företag och bör därför hanteras med försiktighet. Därmed är det 
inte sagt att dessa egenskaper och förmågor inte är relevanta i arbetet. När 
rekryteringsprocessen har nått steget att intervjua lämpliga kandidater för en tjänst, kan 
man lägga en mer tyngd på de personliga egenskaparna än i just urvalet. I en 
anställningsintervju finns en möjlighet att kunna ställa direkta frågor om hur man löser 
arbetsuppgifter och fungerar i arbetet. Denna typ av information är inriktad på att 
klarlägga den sökandets egenskaper, värderingar och attityder för att komplettera den 
formella informationen vilket kan ge en bättre bild av hur personen kan klara tjänsten.   

Knocke et al (2003:23) menar att när en rekrytering ska genomföras behövs det göras 
analyser. ”Rätt man på rätt plats” har länge varit det traditionella synsättet vid rekrytering, 
det vill säga en matchning mellan arbete och person. Det innebär att arbetsuppgifterna 
måste specificeras så noggrant att man sedan kan definiera vilka formella kvalifikationer 
och personliga egenskaper som kan ställas som krav på en lämplig kandidat. Swenson- 
Ahrnborg (1997:123ff) visar hur en sådan analys kan växa fram. Exempelvis bör man 
börja med en framtidsanalys, för att sen kunna göra en kravspecifikation som kan ligga 
till grund för en personprofil. En personprofil anger vilken typ av person man söker för 
den aktuella tjänsten, såsom krav på kvalifikationer, kompetens och personliga 
egenskaper. Det kan ofta vara svårt att komma fram till vilka krav man ska ställa på 
personliga egenskaper som social kompetens, kreativitet, målmedvetenhet, flexibilitet och 
självständighet. Ska personen kunna analysera, besluta, prioritera, delegera, förhandla, 
sälja eller leda? Eller är det viktigt att vara lyhörd, positiv, verbal, stresstålig eller uthållig? 
Swenson- Ahrnborg (1997:123ff) menar att det föreligger en risk att det ofta kan uppstå 
krav på en person som inte finns och att man målar upp en slags idealbild som gör att 
kravlistan kan bli för omfattande. Även om man som arbetsgivare har höga krav bör 
fokus i stället ligga kring de viktigaste egenskaperna vid varje enskild tjänstetillsättning. 
Här är inte kvantiteten avgörande utan kvaliteten. Man ska ställa höga krav vid 
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utformningen av personprofilen men de måste samtidigt vara realistiska. (Swenson- 
Ahrnborg 1997:123ff)  

En modell som blivit allt mer vanlig, än det traditionella synsättet inom rekrytering som 
beskrivs ovan är en matchning av person och organisation (Knocke 2003:23). Knocke et 
al (2003:17f) visar i sin forskarrapport att det endast undantagsvis görs en seriös 
ansträngning för att precisera de krav som ett givet arbete ställer i termer av 
yrkeskunnande, formella kvalifikationer och erfarenheter. Även sådant som handlar om 
mer individuella, personliga egenskaper och färdigheter, såväl i sociala som kulturellt 
definierade termer görs ingen direkt ansträngning. De menar vidare att många begrepp 
används för att försöka mäta de svårmätbara egenskaper som en individ ska besitta för att 
passa in i organisationen. När innebörden i dessa begrepp inte preciseras och kopplas till 
de faktiska arbetsuppgifterna eller till den arbetssituation där de kommer att användas, 
blir de lätt svävande ord som i princip kan användas hur som helst och av vem som helst. 
Ellström (1992:30f) pekar även han på att efterfrågan som kommer till uttryck på 
arbetsmarknaden inte alltid speglar de faktiska kvalifikationskraven. Höglund (2002:12) 
menar vidare att en orsak till kvalifikationskravens utveckling kan vara omvärlds- och 
marknadsförändringar som tvingar organisationer att söka efter mer flexibla lösningar. 
Han anser att de förändringar i kvalifikationskraven som numera eftersträvas gör det 
svårare att avgränsa en anställds arbetsuppgifter. I och med denna svåra avgränsning, 
tycks arbetsgivare försöka mäta eller bedöma mer generella kvalifikationer, till exempel 
social kompetens och flexibilitet.   

Platsannonser   

Platsannonsen är ett led i rekryteringsprocessen och bildar utgångspunkten till vår 
undersökning. Vi vill därför kort redogöra för platsannonser och deras innebörd. Att hitta 
litteratur om platsannonser har varit svårare än vi trodde, mycket av litteraturen går 
stegvis igenom hela rekryteringsprocessen och det läggs lite fokus på just platsannonsen. 
Till vår hjälp har vi därför tagit del av Dagens Nyheters bok om platsannonsering.   

Dagens Nyheter menar att platsannonsen är en viktig investering för framtiden och att en 
fel formulerad samt missvisande platsannons kan innebära att arbetsgivare inte hittar det 
som söks. En platsannons syftar inte bara till att rekrytera, utan är även en del av ett 
företags marknadsföring. De flesta platsannonserna har någon form av företags 
presentation och blir på så sätt företagets ansikte utåt. Dagens Nyheter uppmanar 
arbetsgivare att testa platsannonsen på en medarbetare för att se om den uppfattas så som 
den var avsedd att uppfattas. I processen att hitta rätt person är det viktigt att tänka på vart 
och när man ska annonsera.   

Sandberg (2004) skriver en artikel i Dagens Nyheter om hur platsannonser speglar 
tidsandan. Han menar även på att det går mode i användningen av vissa ord i 
platsannonser. Swenson- Ahrnborg (1997:26) pekar på att det i dagens samhälle ställs 
andra och flera krav på arbetstagarna än vad det gjordes förut, vilket kan synas i 
platsannonserna. Exempel på några typiska egenskaper som numera krävs och står skrivet 
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kan vara: social förmåga, flexibilitet, kreativitet, initiativförmåga och beslutsförmåga och 
att kunna arbeta både självständigt och i grupp. Medan tidigare sökte arbetsgivare 
personal som var foglig, frisk, punktlig, flitig, ordentlig, ren och snygg och sällan 
frånvarande från arbetsplatsen. Dessa egenskaper är även viktiga idag, men är inte 
uttalade i platsannonser i samma utsträckning. I och med denna förändring kan det vara 
svårt att veta vad som faktiskt krävs och hur individer uppfattar de krav som ställs för ett 
visst arbete. Edqvist (2002) redogör för forskning kring kravet på kvalifikationer i 
platsannonser för tandläkare. Det har gjorts en innehållsanalys av text i ett urval av 
platsannonser, detta för att se vilka krav på kvalifikationer som ställs av arbetsgivaren. 
Slutsatsen de drog var att ekonomiska mål är med och styr och att personliga egenskaper 
som till exempel samarbetsförmåga, flexibel och initiativrik betonas mycket i en 
platsannons. Det visades även att dessa krav kan ses som uttryck för arbetsgivarnas syn 
på organisationsideologin.   

Höglund (2002:8f) redogör för att det finns ett ökat intresse för krav på personliga 
egenskaper som kommunikativ eller social kompetens. En förklaring kan vara att det kan 
vara svårt att avgränsa en anställds arbetsuppgifter, en annan kan vara att arbetslivet går 
mot en tendens att allt mer arbeta i eller med självstyrande grupper eller arbetslag. Detta 
kan medföra att det inre klimatet i arbetsgrupperna och arbetslagen får en stor betydelse 
för organisationens sätt att fungera. Det blir därför viktigt vid nyrekrytering att blivande 
anställda accepteras i den grupp som redan finns. På så vis kan vi förstå vikten av kraven 
på att den nyanställda ska ”passa in”. (Höglund 2002:8f)  

Sammanfattningsvis kan vi se att kraven i en platsannons har förändrats över tid och 
ändras fortfarande. Tendensen idag visar att en sökandes personliga egenskaper betonas 
mycket i rekryteringsprocessen. Ger de personliga egenskaparna en rättvis bild av 
tjänsten? Alla människor har en uppfattning av deras omgivning. Som nyanställd kommer 
man in i en organisation med en egen uppfattning, medan de som befinner sig i 
organisationen kan ha en annan. Hur kan då en nyanställds respektive arbetsgivarens 
uppfattningar se ut?     

Organisationskultur  

Det läggs ett allt mer socialt perspektiv på dagens rekrytering, där bland annat mänskliga 
relationer står i centrum. Rekryteringen är i större grad ett möte mellan en sökande med 
ett antal egenskaper och sociala behov och en organisation som består av en levande 
kultur (Höglund 2002:27). Ellström (1992:14) menar att kvalifikationskraven kan i hög 
eller låg grad vara socialt konstruerade. De påverkas och är beroende av många faktorer, 
såsom rådande sociala, kulturella och materiella betingelser i det omgivande samhället 
och inom organisationen. Forskning kring krav på kvalifikationer i platsannonser har 
visat att de skrivna kraven kan ses som uttryck för arbetsgivarnas syn på 
organisationsideologin (Edqvist 2002). Nedan ges en presentation av organisationskultur 
och dess innebörd.   
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Alvesson (2001:9) anser att organisationskulturen är viktig som ett sätt att förstå 
organisationens helhet och variation. Bang (1999:23f) menar att det finns olika sätt att 
definiera begreppet organisationskultur. När kulturens beståndsdelar ska konkretiseras 
visas skillnader mellan de olika definitionerna. Bang (1999:23) väljer att definiera 
organisationskultur enligt följande:  

Organisationskultur är den uppsättning gemensamma normer, värderingar och 
verklighetsuppfattningar som utvecklas i en organisation när medlemmarna 
samverkar med varandra och omvärlden.   

Organisationer och grupper kan ses som bärare av kultur. Schein (1984) i Bang (1999:30) 
menar att varje grupp kan utveckla en kultur, under förutsättning att a) gruppen måste ha 
varit tillsammans så länge att den upplevt och delat betydelsefulla problem: b) gruppen 
måste ha haft möjlighet att lösa dessa problem och iaktta effekten av lösningarna: c) 
gruppen måste ha tagit in nya medlemmar så att man överfört sättet att lösa gruppens 
problem till andra det vill säga socialiserat in de. Även om en grupp kan utveckla en 
kultur, kan även organisationskulturen bidra till att forma gruppen. Med andra ord är 
medlemmarnas beteende både en produkt av och en källa till kulturen.  

Inledningsvis tar vi upp vikten av att som nyanställd ”passa in” i en grupp och 
organisation. Knocke et al (2003) menar att det har blivit allt mer vanligt att vid 
nyrekrytering matcha person och organisation, snarare än person och arbete. Dagens 
Nyheter menar att det för vissa individer kan vara viktigare att jobba på rätt företag än att 
ha exakt rätt jobb. En organisationskultur kan spegla hur ett företag ser ut och kan därför 
vara viktigt att bevara. Abrahamsson (2000:135) pekar på tre viktiga förhållanden när det 
gäller att bibehålla en organisationskultur. Det första går ut på att ett val av personal 
innebär att man inte bara anställer dem som är ämnesmässigt mest kvalificerade för 
arbetet, utan har förhållningssätt och uppfattningar vilka ligger nära 
organisationskulturens bärande element. Det andra förhållandet i att bibehålla en 
organisationskultur rör den högsta ledningens handlingar. Genom ledningens utsagor och 
göranden etableras normer som fortplantar sig nedåt i organisationen med hänsyn till 
exempel risktaganden, frihetsgrader och värdenormer. Den sista innebär att de 
medarbetare som inte anammar organisationens värderingar eller som representerar helt 
avvikande värderingar och attityder, avlägsnas från organisationen.  

Abrahamsson (2000:136) beskriver socialisering som en anpassningsprocess till 
organisationens sociala miljö. Han redogör för socialiseringsprocessens tre faser:  

1. Initialfasen, karakteriseras av de värdenormer, förhållningssätt och förväntningar 
som varje nyanställd har när vederbörande första gången kommer i kontakt med 
organisationen. 

2. Mötesfasen, det vill säga det som sker när den nyanställde först kommer till sin 
nya arbetsplats och möter de nya kollegornas normer och värdena i 
organisationens kultur. Denna fas kan leda till att kontrasten mellan egna 
värderingar och dem som finns i organisationen uppfattas som så stor och 
allvarlig att den nyanställda lämnar organisationen. 
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3. Metamorfosen, om den nyanställde stannar i organisationen kan det innebära att 
vederbörande i denna fas tar till sig de grundläggande värderingar som finns i 
organisationen och själv blir bärare av organisationskulturen. Den nyanställde har 
socialiserats, blivit en del av den sociala miljön.  

Med den makt och verklighetsdefinitioner ledaren besitter har den möjlighet att påverka 
innehållet i kulturen (Bang 1999:82). Abrahamsson (2000:81) hänvisar till Blake och 
Mouton (1985) som visar på ett dilemma inom ledarskapet. Även om det är ledaren som 
är ansvarig för att producera resultat i förhållande till organisationens mål, det vill säga 
vara effektiv, är det bara medarbetarnas arbetsinsats och målgruppens handlingar som 
kan ge sådana resultat. Alvesson (2001:231) menar vidare att genom ett större intresse för 
arbetsprocesser och det vardagliga arbetslivets ramar för samspel kan man förstå sådant 
som anställda, inte bara högre chefer, anser vara viktigt i organisationen.   

Psykologiska kontrakt  

Det är inte bara de skrivna kraven på kompetens och kvalifikation i en platsannons som 
förändras över tid. Anderson och Schalk (1998:642) visar att även kraven mellan 
arbetsgivare och arbetstagare förändras. Dessa krav kan komma till uttryck i ett formellt 
anställningskontrakt, men även i ett informellt kontrakt så kallad psykologiskt kontrakt. 
Det psykologiska kontraktet ger en inblick i och handlar om det förväntade utbytet i 
relationen mellan arbetsgivare och arbetstagare.   

Under 1990- talet skedde stora förändringar på arbetsmarknaden. Det traditionella och 
trygga förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare ifrågasattes runt om i Europa. 
Från organisationsförändringar och ledarskapstrender mot en större flexibilitet, ett typiskt 
anställningskontrakt, tillsammans med stora personalnedskärningar ledde till att de 
anställda fick minskat förtroende för arbetsgivarna. Arbetstagarna som kände att deras 
jobb var i fara var många fler än man kunnat tro. Dessa förändringar anser vi gör det 
intressant att ta reda på hur en arbetsgivare och en arbetstagare uppfattar krav på de 
personliga egenskaperna som ställs för ett visst arbete.  

Psykologiska kontrakt introducerades som ett försök till en förståelse hur 
organisationsförändringar kan påverka anställningen. (Isaksson et al 2003:45) 
Psykologiska kontrakt kan definieras som hur parterna, arbetsgivare respektive 
arbetstagare upplever och tolkar de villkor samt förväntningar som finns i utbytet i 
relationen, i Sverige även benämnt som det osynliga kontraktet (Isaksson 2001:177).  

Anderson och Schalk (1998:638f) redogör för Argyris (1960) och Levinson (1962) som 
först utvecklade begreppet psykologiskt kontrakt. Begreppet användes först av Argyris 
(1960). Han använde det psykologiska kontraktet för att beskriva förhållandet mellan 
arbetsgivare och arbetstagare. Det var senare Levinson (1962) som utvecklade begreppet 
och beskrev det som ett oskrivet kontrakt. Han ser det psykologiska kontraktet som 
summan av alla gemensamma förväntningar mellan en organisation och en anställd. 
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Begreppet används för att lyfta fram de underförstådda och outtalade förväntningarna 
som finns i förhållandet mellan en arbetsgivare och en arbetstagare.   

Enligt Isaksson (2001:177) finns det olika definitioner av psykologiskt kontrakt, men att 
många utgår ifrån de anställdas perspektiv och deras upplevelser av vilka förväntningar 
arbetsgivaren har på dem, men även vilka förväntningar de själva har på arbetsgivaren. 
Conway och Briner (2005) menar att det som skiljer ett kontrakt att vara just ett 
psykologiskt kontrakt är att utbytet är baserat på uppfattningar från varje part, istället för 
att det har blivit nerskrivet eller uttryckligt överenskommet. Alltså, vissa delar i utbytet 
mellan arbetsgivare och arbetstagare är uttryckligt och överenskommet, men mycket är 
baserat på underförstådd förståelse som till exempel löften som de lovat varandra. Vidare 
anser Conway och Briner (2005 kap 1) att exempelvis en arbetstagare kan jobba hårt, 
jobba över och jobba extra för sina arbetsgivare samtidigt som att arbetsgivarna kan göra 
mycket för sina arbetstagare, exempelvis ge en bra lön och behandla arbetstagarna rättvist. 
Dessa exempel visar på sådant som ofta tas för givet och som inte är direkt uttryckt eller 
nedskrivet.   

Isaksson och Bellaagh (2005:5) menar att det psykologiska kontraktet ska fungera som en 
stabiliserande effekt på arbetsplatsen, som i sin tur skapar trygghet och trivsel när de 
anställda vet vad som gäller. McFarlane- Shore och Tetrick (1994) i Anderson och Schalk 
(1998:640) redogör för tre funktioner av kontraktet. Den första är reduceringen av 
osäkerheten i förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare, den andra är att ett 
psykologiskt kontrakt ”formar” den anställdas beteende och den tredje funktionen innebär 
att kontraktet ger den anställde en känsla av inflytande i organisationen.  

Robinson och Rousseau (1994:246) hävdar att det psykologiska kontraktet utvecklas i 
rekryteringsprocessen. En anställning kan ge den anställda en skyldighetsuppfattning, 
genom att anställningen i sig kan uppfattas som ett löfte och att arbetsgivaren får den 
anställdas prestation som ersättning. Rousseau (1995:68f) anser vidare att inträdet i en 
organisation kan ses som en två- vägs process där organisationen väljer de anställda och 
de anställda väljer organisationen. Rekrytering är ett försök i att matcha person med 
organisation vid att identifiera den sökandes egenskaper som passar för jobbet, det vill 
säga att som rekryterare måste man försöka att få till en så bra matchande anställd som 
möjligt. Rousseau (1995:68f) beskriver detta i olika steg för att uppnå en realistisk 
rekrytering. Första steget är att berätta om specifikt jobbansvar och karriärmöjligheter, 
det andra är att använda sig av föreställningar kring de aktuella arbetsuppgifterna och 
arbetssituationer och det tredje är att ha ett öppet samtal om båda parters förväntningar.   

Enligt Granberg (2003:247) är individen en del av ett system i omgivningen, som både 
kan påverka och bli påverkad. Denna interaktion strävar efter att uppnå och behålla 
jämvikt i förhållandet individ- omgivning. Bruzelius och Skärvad (2000:286) tar upp 
perception som handlar om hur individer uppfattar, föreställer och tolkar omvärlden, som 
i hög grad styr vårt beteende. Perceptionen är individuell, vilket betyder att personer i 
samma situation kan tolka och uppfatta olika signaler på olika sätt, både medvetet och 
omedvetet. I och med detta kan deras beteende också skilja sig åt. Rousseau (1995) 
menar att det psykologiska kontraktet karakteriseras av subjektiv perception. Individer 
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och organisationer konstruerar psykologiska kontrakt på egenhand, men Rousseau 
(1995:62) hävdar att det kan finnas andra som kan påverka konstruktionen, exempelvis 
medarbetare, organisationen i sig och rekryterare. Som rekryterare har man ett stort 
ansvar för att organisationens löften kommer rätt ut. Vissa mål och löften en rekryterare 
ger, behöver inte alltid stämma överens med arbetsgivarens.   

Isaksson (2001:181f) anser att innehållet i det psykologiska kontraktet inte är statiskt utan 
kan förändras med tiden och kan även brytas. Olika skäl till att någon av parterna bryter 
kontraktet kan vara en bristande överensstämmelse mellan hur arbetsgivare och 
arbetstagare tolkar olika rättigheter och skyldigheter eller brott mot löften. Forskning har 
visat att det framförallt är arbetsgivaren som har brutit kontraktet och detta är även en 
vanlig uppfattning hos de anställda. Nedskärning på personal kan vara ett exempel på när 
anställda kan känna att arbetsgivaren brutit det psykologiska kontraktet. Med detta 
exempel blir det tydligt att kontraktet ofta innehåller outtalade, osynliga löften som ofta 
syns vid förändringar. Brutna kontrakt har visat att det påverkar arbetstillfredsställelsen, 
förtroendet, engagemanget samt lojaliteten i företaget.  

Slutligen kan vi se att det finns många olika definitioner av det psykologiska kontraktet. 
Vi anser att benämningen på arbetsgivare kan tolkas olika, antingen arbetsgivare som 
chef över arbetstagaren eller arbetsgivare som organisation som arbetstagaren arbetar i. 
Vårt synsätt på det psykologiska kontraktet kommer att innefatta båda tolkningarna av 
arbetsgivare. Detta för att arbetsgivaren som chef befinner sig i och är en del av en stor 
organisation.              
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3. METOD  

I detta kapitel kommer vi att redogöra för val av metod och hur vi har gått tillväga i vår 
undersökning. Vi kommer stegvis att förklara vad vi har gjort och varför, med stöd ifrån 
litteraturen. Vi beskriver även vilken analysmetod vi har använt oss av och kommer 
slutligen att diskutera undersökningens kvalitet samt etiska aspekter. 
________________________________________________________________________  

Kvalitativ undersökning  

Vi har valt att göra en kvalitativ undersökning. Strauss och Corbin (1998 kap.1) anser att 
kvalitativa metoder används för att studera den sociala verkligheten som man vet lite om. 
Metoden användas för att få en större förståelse och helhetssyn för hur världen fungerar, 
men även kunna erhålla detaljer om fenomen som till exempel känslor och 
tankeprocesser. Vi har valt att använda oss av intervjuer i vår kvalitativa undersökning, 
detta för att vi anser denna metod som mest lämplig i förhållande till vårt syfte och 
frågeställningar. En annan orsak till att vi har valt intervjuer är att metoden hjälper oss att 
gå mer på djupet. Strauss och Corbin (1998 kap.1) menar att en intervju går mer på djupet 
snarare än att hitta det generella och vanliga, samt att du som forskare får en utökad 
förståelse för ämnet.   

När man ska göra en kvalitativ intervjuundersökning finns det olika typer av 
intervjuformer. Trost (2005) skiljer mellan grader av standardisering och grader av 
strukturering i en intervju. Med standardisering menas graden till vilken frågorna och 
situationen är desamma för alla intervjuer. Det innebär alltså att allt är lika för alla, t.ex. 
att man ställer exakt samma frågor, i samma ordningsfölj och med exakt samma tonläge. 
För vår del gäller låg grad av standardisering, där variationsmöjligheterna är stora. 
Frågornas ordningsföljd kan mer anpassas till intervjusituationen, där även 
intervjupersonen kan styra ordningsföljden och följdfrågor kan formuleras efter 
intervjupersonens svar. Enligt Trost (2005) kan en intervjuguide ha hög eller låg grad av 
strukturering. Med hög grad av strukturering har intervjuguiden färdigformulerade frågor 
som följs samt att frågorna i intervjun har fasta svarsalternativ. Vi har valt att utforma en 
intervjuguide (bilaga 2) som följer en struktur med färdiga frågor samt olika 
ämnesområden. Däremot har frågorna inga fasta svarsalternativ, utan varje intervjuperson 
har utrymme för egna tankar och kan svara utifrån sitt perspektiv. Vi befinner oss mellan 
hög och låg grad av strukturering.   

Vi har två intervjuguider som vi har utgått ifrån, en för arbetsgivare och en för 
arbetstagare. Intervjuguiderna är sedan skräddarsydda för varje par. Vi har tagit ut tre 
personliga egenskaper ifrån varje platsannons som vi har ställt frågor kring, dock ett 
undantag då de personliga egenskaparna inte fanns med i en utav platsannonserna. Vi 
ställde då istället frågan om vilka tre personliga egenskapar som krävs i tjänsten.  
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Urval  

Som Jacobsen (2002) betonar kan vi sällan undersöka alla vi vill. Vi måste därför göra ett 
urval. Jacobsen (2002:197ff) beskriver vidare urvalsprocessen i olika steg. Det första 
steget är att få ett perspektiv av alla som man skulle vilja undersöka om man hade 
obegränsade resurser, såsom tid och pengar. Detta blir vår teoretiska population, där vi 
gör vårt urval ifrån. Vårt urval består alltså av fyra olika organisationer med en 
arbetsgivare och en arbetstagare ifrån varje. Först fick vi kontakt med en arbetsgivare 
som hjälpte oss att hitta en arbetstagare som nyligen rekryterats. Vi ville att arbetsgivaren 
själv hade rekryterat eller varit med i rekryteringsprocessen av arbetstagaren, detta för att 
få ett par som båda är insatta i det aktuella arbetet och kan ge en större förståelse om 
uppfattningar kring på personliga egenskaper ur två olika synvinklar. Arbetsgivaren 
letade även fram den aktuella platsannonsen som senare blev vår utgångspunkt. 
Anledningen till att vi ville ha en nyrekryterad var att den lättare kunde komma ihåg 
platsannonsen och känslan kring denna. Vårt urval kan betecknas som ett strategiskt urval 
såsom Strauss och Corbin (1998) benämner det. Detta för att vi kontaktade organisationer 
som var villiga att samarbeta med oss samt att vi även hade kriterier som respondenterna 
skulle uppfylla.  

Respondenterna är både män och kvinnor, har olika åldrar och har olika befattningar i 
olika organisationer. Vi är medvetna om att det kan vara betydande faktorer, men vi 
kommer inte att se till dessa aspekter i vår undersökning. Tre av arbetstagarna är 
externrekryterade, medan en är internrekryterad, anställningstiden varierar mellan 3-13 
månader och alla har en tillsvidareanställning.   

Genomförande  

För att få kontakt med en arbetsgivare och en arbetstagare från samma organisation valde 
vi att kontakta fadderföretag som universitetet och arbetsvetenskapen redan hade ett 
samarbete med. Vi hoppades på att fadderföretagen skulle vara mer öppna än andra 
företag och villiga att ställa upp eftersom de redan hade en kontakt med universitetet. Vi 
började med att ringa upp fadderföretagen slumpvis för att se vilka som hade kunnat 
tänka sig att ställa upp. De fyra första vi ringde var positiva och tackade ja. Vi utformade 
sedan ett informationsbrev (bilaga 1) som vi skickade via e-post till alla intervjupersoner. 
Informationsbrevet innehöll uppgifter om undersökningens syfte, vad resultatet ska 
användas till samt att intervjupersonerna kommer att behandlas konfidentiellt. Vi 
informerade även om att ljudupptagning skulle ske med hjälp av bandspelare, men att 
dessa ljudfiler skulle raderas efter transkribering. Till sist bokade vi tid för intervjuerna, 
en arbetsgivare och arbetstagare från samma organisation på samma dag, det vill säga ett 
par per dag.   

Vi genomförde alla intervjuer över en månadsperiod. Denna tid mellan intervjuerna 
valdes medvetet för att hinna sätta sig in i varje intervjusituation och även ha möjlighet 
att korrigera intervjuguiden om så behövdes. Trost (2005:50f) anser att en undersöknings 
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intervjuguide kan variera och intervjuguiderna behöver inte vara identiska men de måste 
vara jämförbara och innehållsmässigt likadana. Han menar även att det efter de första 
intervjuerna kan vara klokt att se över intervjuguiden och om den inte passar finns inget 
hinder för att ändra den. Detta för att Trost (2005) ser hela intervjuserien som en process 
och processer kännetecknas av förändringar. Vi började därför med en pilotintervju som 
båda var med på, detta för att testa intervjuguiden samt för att få mer insikt om hur vi som 
intervjuare fungerar. Efter pilotintervjun reflekterade vi över intervjusituationen i sig 
samt korrigerade intervjuguiden.   

Vi valde att genomföra intervjuerna på respondenternas arbetsplatser. Detta för att 
respondenterna skulle känna sig så trygga och bekväma som möjligt under intervjuns 
gång. Trost (2005) menar att intervjupersonen kan få välja plats för intervju eftersom den 
valt att ställa upp. Detta har vi tagit hänsyn till om önskemål om plats skulle ha 
uppkommit, men eftersom inga särskilda önskemål framkom valde vi deras arbetsplats. 
Vi ser det som en fördel då vårt ämne är kopplat till intervjupersonernas arbete. Vi valde 
även att ta med aktuell platsannons till intervjun, detta för att underlätta för respondenten 
i frågorna rörande platsannonsen.   

Innan vi påbörjade intervjuerna presenterade vi oss kort och småpratade lite med 
respondenten för att lätta upp stämningen och minska eventuell nervositet. Vidare 
informerade vi om undersökningens syfte och upplägg samt respondentens 
konfidentialitet. Vi gav respondenten möjlighet att ställa frågor innan intervjuns påbörjan 
och informerade om rättigheten att avbryta intervjun när som helst. Att använda 
bandspelare hjälpte oss dels att kunna transkribera, men framför allt för att kunna 
koncentrera sig på frågor och svar samt kunna lyssna och vara delaktig under intervjun. 
Inledningsvis ställde vi enklare bakgrundsfrågor för att sedan gå djupare in på våra olika 
områden. Avslutningsvis gav vi respondenten utrymme för övriga kommenterar och 
frågor. Vi frågade även om vi fick kontakta dem senare om frågor skulle dyka upp. Alla 
intervjuer tog mellan 40 - 70 minuter.   

Att vara två intervjuare ser vi som en fördel som även Trost (2005:46) menar att det kan 
vara ett bra stöd att vara två. Har man ett bra samspel mellan varandra kan intervjun 
genomföras bättre och få större informationsmängd samt få en större förståelse för ämnet. 
Han menar vidare att det även finns nackdelar med att vara två som intervjuar. Risken för 
att intervjupersonen kan känna sig underlägsen är större än om man är en som intervjuar. 
Detta måste naturligtvis undvikas, men han menar vidare på att vid intervjuer av 
positionsinnehavare, det vill säga personer som intervjuas som representanter för en 
organisation eller ett företag, som i vårt fall, kan det vara lämpligt med två som intervjuar. 
Vi har valt att en av oss fungerar som huvudintervjuare, medan den andra observerar vad 
som händer samt ställer följdfrågor. Vi tror att genom vårt samspel under intervjuerna 
kompletterade vi varandra och därigenom fått en större förståelse för ämnet. När det 
uppstod tystnad under intervjuerna lät vi det vara tyst en stund för att ge intervjupersonen 
tid att tänka och reflektera, detta för att få möjlighet till att fylla ut svaren.   

Efter genomförda intervjuer är vårt helhetsintryck att det gick bra. Vi ser i efterhand att 
intervjuerna skiljer sig från den första till den sista genomförda intervjun. Vi tror att de 
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sista intervjuerna kan vara bättre genom att intervjuguiden har korrigerats under tidens 
gång samt att vi som intervjuare blev mer vana. Alla intervjuer är unika och den 
informationsmängden vi fick ut varierade från person till person. I kvantitativa 
undersökningar pratar man om bortfall då en respondent i en enkät inte svarar på önskat 
sätt. För vår del skedde ett sorts ”bortfall” då en av de intervjuade arbetstagarna inte hade 
påbörjat sin anställning så som vi trodde. Dock anser vi att delar av intervjun kan 
användas som resultat då respondenten hade arbetat inom organisationen i flera år och var 
insatt i tjänsten. En annan sak som vi uppmärksammade var att två av arbetsgivarna 
enbart var rekryterare till arbetstagarna, det vill säga att de inte har en arbetsrelation till 
varandra idag. Dock anser vi att rekryteraren är insatt i kraven på de personliga 
egenskaperna samt blir ett ansikte utåt och representerar organisationen och att det 
oavsett skapas förväntningar. Vi kommer att ha dessa aspekter i åtanke för vidare resultat 
och analys.    

Databearbetning  

När man ska bearbeta sitt datamaterial kan man använda sig av olika metoder som 
verktyg. Vi har låtit oss inspireras av Strauss och Corbins (1998) grounded theory i vår 
databearbetning. Grounded theory innebär att man som forskare inte ska utgå ifrån någon 
bestämd teori eller ha några förkunskaper kring ämnet, utan att vara så öppen som möjligt. 
Som forskare ska man snarare utgå ifrån ett undersökningsområde som tillåter teorin att 
uppstå ur de data som framkommer. Grounded theory tillåter kreativitet och analysdelen 
ses som ett sampel mellan forskare och data. När vi analyserade våra data använde vi oss 
av öppen kodning som är en del av grounded theory. Öppen kodning innebär att öppna 
upp texten och exponera tankar, idéer och meningar som finns där i. Genom öppen 
kodning bryts data ner till mindre delar för att sedan hitta likheter och skillnader. Vidare 
växer olika koncept fram då man identifierar likheter och sätter namn på ett fenomen. 
Lika koncept förs samman och grupperas under kategorier. (Strauss och Corbin 1998 
kap.1 och 8)   

När vi började vår databearbetning hade vi vårt syfte i åtanke för att kunna hitta koncept 
och kategorier kring arbetsgivarens och arbetstagarens syn på kraven av de personliga 
egenskaperna i platsannonser. Det första vi gjorde var att noggrant läsa igenom varje 
transkribering, ett arbetsgivare- och arbetstagarepar i taget. Vi läste transkriberingarna 
enskilt flera gånger, för att sedan jämföra vad vi kom fram till. På så sätt fick vi en utökad 
förståelse för ämnet. Vi läste mening för mening för att kunna utvinna koncept som vi 
antecknade i marginalen, vilket Strauss och Corbin (1998 kap. 8) menar underlättar 
arbetet. I och med detta kunde vi se liknande koncept som i sin tur kunde bilda en 
kategori. Vi uppmärksammade även meningar som kunde användas som citat. Jacobsen 
(2002 kap. 9) påvisar vikten av att använda citat då det kan stärka senare slutsatser. När 
vi ansåg att vi hade hittat alla koncept, sorterade vi in dessa i åtta kategorier, vilket gjorde 
våra data mer överskådlig. Det hjälpte oss att se att flera av kategorierna handlade om 
samma sak och kunde därför slås ihop. Vi fick då två huvudkategorier: uppfattningar och 
förväntningar, med fyra tillhörande underkategorier. Dessa två huvudkategorier kunde på 
ett bra sätt representera vårt syfte. Underkategorierna till uppfattningar är: organisationen, 
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kraven, arbetet och platsannonsen, medan underkategorierna till förväntningar är: 
organisationen, arbetet, arbetsrelationen och platsannonsen. I resultatet kommer endast 
huvudkategorierna redovisas, då underkategorierna endast har varit till hjälp för oss och 
finns nu invävda i texten.     

Reliabilitet och validitet  

För att kunna veta om vår undersöknings resultat är att lita på finns två verktyg till hjälp, 
reliabilitet och validitet. Dessa två verktyg används för att få en så hög kvalitet som 
möjligt. Med reliabilitet menas tillförlitlighet. Tillförlitlighet är att mätningen är stabil 
och inte utsatt för subjektivitet. Trost (2005) menar att en mätning vid en viss tidpunkt 
ska kunna ge samma resultat som vid en annan tidpunkt. Någon ska alltså kunna 
genomföra samma undersökning och kunna komma fram till samma resultat, då har 
undersökningen hög reliabilitet. Validitet är giltigheten kring det område man mäter, det 
vill säga har mätt det man avsett att mäta har undersökningen hög validitet. För att erhålla 
hög validitet krävs hög reliabilitet (Trost 2005).   

Det finns en problematik i användningen av begreppen reliabilitet och validitet i 
kvalitativa undersökningar som vi är medvetna om. Reliabilitet och validitet är något som 
alltid eftersträvas, men kan det verkligen uppnås? Trost (2005) är kritisk till 
användningen av reliabilitet och validitet i kvalitativa studier. Han pekar på att människan 
inte är statisk, utan förändras hela tiden. Detta innebär att både intervjuperson och 
intervjuare ändrar sig och därmed kan vara svårt att uppnå samma svar på en fråga. Den 
kvalitativa metoden blir ofta kritiserad av kvantitativa forskare just för att forskningen är 
subjektiv och att man aldrig kan säga hur vanligt förekommande något är. De menar att 
man aldrig helt kan bortse ifrån sin förförståelse. Förförståelsen präglas av våra tidigare 
erfarenheter och upplevelser som påverkar hur vi uppfattar och ser på olika saker. Strauss 
och Corbin (1998) menar att det är svårt att uppnå full objektivitet och att man inte kan 
säga att så är det. Istället för reliabilitet pratar Kvale (1997) om trovärdighet i en 
kvalitativ intervjuundersökning. I och med att resultatet är subjektiva upplevelser kan 
aldrig likadana resultat förekomma. Det blir istället upplevelsen i sig som är det viktiga 
och ett resultat kan därför aldrig bli helt tillförlitligt. Därför vill vi hellre diskutera 
resultatets trovärdighetsaspekt.   

För att kunna uppnå så hög trovärdighet som möjligt i vår undersökning har vi försökt 
utforma intervjufrågorna på sådant sätt att alla förhoppningsvis ska kunna förstå vad vi 
menar. För att öka trovärdigheten har vi försökt att undvika akademiska termer som kan 
vara svåra att förstå och även ställt frågorna på respondenternas arbetsplats som vi anser 
kan ge upphov till den rätta känslan. Däremot vill vi lyfta upp aspekten att eftersom 
arbetsgivare och arbetstagare intervjuades på samma dag och i samma rum efter varandra 
kan detta ha påverkat resultatet. Vi tror dock att denna aspekt inte har så stor betydelse 
för resultatets trovärdighet, då intervjuerna gjordes separat och respondenternas 
konfidentialitet fastställdes.   
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Ett annat led för att uppnå så hög trovärdighet som möjligt är att vi har valt att genomföra 
en pilotintervju, just för att se hur frågorna är utformade och hur de uppfattas, samt träna 
oss in i rollen som intervjuare. I och med att intervjuguiden har en relativt öppen struktur 
och låg grad av standardisering gör att ingen intervju kan se likadan ut från gång till gång. 
Denna process att korrigera intervjufrågorna samt övningen för oss som intervjuare kan 
påverka undersökningens trovärdighet, eftersom den sista intervjun kan uppfattas som 
den ”bästa”. Dock följer intervjuerna en intervjuguide som har en utformad grundmall, 
detta anser vi är med att styrka trovärdigheten.   

Vi vill poängtera att vi endast har undersökt fyra olika organisationer och att vi inte kan 
dra generella eller allmänna slutsatser kring resultatet. Vi har även tolkat resultatet utifrån 
våra egna uppfattningar och förförståelse, dock har vi använt oss av samma analysmetod i 
varje enskilt fall, vilket vi anser kan styrka trovärdigheten för undersökningen. Vi är 
medvetna om att det är svårt att uppnå full trovärdighet då samma undersökning inte kan 
få samma resultat, vid en senare tidpunkt. Detta för att respondenternas uppfattningar och 
förväntningar kan förändras med tiden.   

Etiska aspekter  

Vi vill understryka vikten av att de etiska aspekterna övervägs i vår undersökning. Trost 
(2005) menar att intervjupersonerna har rättigheter kring sin egen integritet och värdighet. 
Den intervjuade ska vara informerad om undersökningen i ett skriftligt dokument samt ge 
sitt samtycke. Därför utformade vi ett informationsbrev till alla respondenter vilket även 
kan inge ett större förtroende för vår undersökning. Som intervjuare ska man aldrig bortse 
ifrån tystnadsplikten och konfidentialiteten det vill säga andra personer ska inte kunna 
identifiera den intervjuade (Trost 2005:103ff). Med hänsyn till våra respondenter, har vi 
tagit bort namn och vidare information som kan kopplas till personen. Efter 
transkriberingen raderade vi ljudfilerna för att undvika att det kommer i orätta händer 
samt skydda respondentens integritet.   

För att få en mer levande text har vi valt att ge respondenterna samt organisationerna 
fiktiva namn. Detta för att även ge respondenterna den konfidentialitet vi lovat. Vi har 
även valt att använda oss av endast vissa delar ifrån aktuell platsannons, detta för att höja 
respondenternas konfidentialitet. De verkliga platsannonserna som vi har arbetat utifrån, 
har vi dock inte bifogat. Detta för att vi ansåg att platsannonserna kunde kopplas till våra 
respondenter och organisationer.           
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4. RESULTAT OCH ANALYS  

I följande kapitel kommer vi att redovisa våra resultat och analyser som vi har valt att 
behandla enskilt för varje par. Vi har valt att inleda varje par med ett utdrag ifrån 
aktuella platsannonser, där organisationernas och respondenternas namn är fiktiva. 
Sedan redogör vi för våra två kategorier: uppfattningar och förväntningar, som avslutas 
med en analys. Slutligen kommer vi att redovisa en sammanfattande modell av resultatet. 
I detta resultat och analys kapitel har vi valt att kursivera ord och meningar för att 
belysa viktiga aspekter.  

 

Vi har fyra olika par som vi nu kommer att redovisa. Det första paret är arbetsgivaren 
Ruth och arbetstagaren Julia som arbetar på Första Hjälpen. Ruth externrekryterade Julia 
till tjänsten som jurist och hon har nu varit anställd i tre månader. Ruth är alltså enbart 
rekryteraren för Julia.   

Första Hjälpen 

 

Första Hjälpen är en statlig myndighet som arbetar för ett säkrare samhälle. Vi har ca 
800 medarbetare runt om i Sverige och just nu söker vi efter en jurist till vårt kontor i 

Karlstad. Som jurist ska du arbeta med beredningar, utbildning och information, extern 
rådgivning och ta fram nya föreskrifter. Din kompetensprofil: Vi söker dig som har en 

jur.kand-examen och ser gärna att du har arbetslivserfarenhet inom området. Vi fäster 
stor vikt vid din personliga lämplighet och dina motiv för att vilja arbeta hos oss. Vårt 

arbetssätt kräver flexibilitet, självständighet samt god kontakt- och samarbetsförmåga.  

  

Ruth och Julias uppfattningar  

Med platsannonser som vår utgångspunkt var det intressant att se hur arbetsgivaren och 
arbetstagaren uppfattar Första Hjälpens platsannons. Ruth berättar att hon var med i 
utformningen och utarbetade dess kompetensprofil. Hon tycker det är svårt att beskriva 
vad tjänsten innebär och därför kan platsannonsen uppfattas som bred. Vidare anser Ruth 
att det går mode i användningen av ord som man kan bli omedvetet påverkad av och 
menar att olika ord ofta beskriver samma fenomen. Ruth tror även att det är vanligt att det 
målas upp en idealbild av arbetstagaren. Arbetstagaren Julia tyckte att platsannonsen 
hade en bra utformning och att den väckte positiva känslor hon henne. Julias spontana 
reaktion var: ”Åh men det här är ju något för mig! Det här är ju mig dom beskriver…”.      



  

18 

Kompetensprofilen i platsannonsen tyckte Julia gav en positiv känsla utav arbetsplatsen, 
särskilt vid att den fäste stor vikt vid personlig lämplighet och den sökandes motiv till att 
vilja arbeta hos dem. Julias reaktion av denna mening var:   

Då tänkte jag det här är en enhet eller arbetsplats som är måna om att behålla sitt goda 
arbetsklimat, så läste jag det (…) att det var väldigt viktigt att få in en medarbetare som 
passade in i den befintliga gruppen och det sa mig att det är en god arbetsstämning dit jag 
kommer och att det är viktigt att behålla den.  

Då vårt syfte med undersökningen är att utifrån platsannonser se hur arbetsgivare och 
arbetstagare ser på och uppfattar de krav på personliga egenskaperna som ställs för ett 
visst arbete ville vi därför fråga hur Ruth och Julia ser på dessa. Ruth sätter flexibilitet i 
relation till verksamheten: ”Vad är flexibilitet hos oss då, det är så vi lägger upp det”. 
Hon menar att det är förmågan att kunna växla över och tror att man kan ha svårt att klara 
av jobbet om man inte är flexibel. För Julia innebär flexibilitet att kunna jobba inom olika 
områden som är i ständig förändring samt att snabbt kunna anpassa sig. Självständighet 
för Ruth är att vara initiativtagande och kunna fatta egna beslut. Julia menar att 
självständighet är att kunna stå på egna ben och fatta egna beslut som man kan stå för. 
God kontakt och samarbetsförmåga ser Ruth som att vara utåtriktat, att kunna skapa 
förtroende och att kunna möta motstånd på ett bra sätt. Julia ser detta som att kunna 
arbeta med olika typer av människor, men hon var lite osäker på innebörden innan 
anställningen: ”Jag undrade länge vad kontaktförmåga var...”. Ruth anser att dessa tre 
personliga egenskaper är de viktigaste för tjänsten och tror att man måste ha dessa för att 
klara arbetet som jurist. Julia tycker platsannonsen stämmer bra överens med 
arbetsuppgifterna: ”… det går liksom inte att formulera det på något annat sätt…”.  

Utifrån platsannonsen uppfattade Julia arbetsuppgifterna som breda och varierande samt 
att de krävde mycket samarbete med olika typer av kontakter och att det då var viktigt 
med social kompetens. Efter att ha varit på Första Hjälpen i tre månader känner Julia att 
man arbetar i brett spektrum med skiftande arbetsuppgifter, springer på många möten och 
att man får åka på en del resor. Detta arbetssätt tycker Julia kräver flexibilitet och har 
med tiden ändrat sin syn på kravet samarbetsförmåga: ”…jag inser nu att 
samarbetsförmåga är ju så mycket mer…”.   

Vi tyckte det skulle vara intressant att se hur Ruth och Julia uppfattade Första Hjälpen 
som organisation och arbetsplats. Arbetsgivaren Ruth ser organisationen som ett stärkt 
varumärke med ett positivt klimat och engagerade anställda: ”Vi har starkt rykte, å vad 
trevligt å jobba hos oss...”. Hon anser att Första Hjälpen har en bred verksamhet som det 
händer mycket i och menar vidare på att de har en ad-hoc kultur. Ruth ser att 
verksamheten styrs av beslut med ibland otydliga mål som kan vara svåra att påverka. 
Arbetstagaren Julia såg organisationen som lite trist och tråkig innan anställningen, men 
trodde att den skulle erbjuda mycket samarbete och ha bra personalförmåner. Annonsens 
tryck på den sökandets personliga lämplighet gjorde att Julia uppfattade organisationen 
som måna om att behålla ett gott arbetsklimat och att det var viktigt med en medarbetare 
som passade in och att det då skulle vara en god arbetsstämning. Efter att ha arbetat i tre 
månader tycker Julia att det jobbas mycket utåt i samhället och att det finns en trevlig och 
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positiv stämning på arbetsplatsen. Julia känner sig välkommen och upplever en stark 
social samvaro samt att det finns en yrkesstolthet bland medarbetarna.   

Ruth och Julias förväntningar  

En del av vårt syfte är att upptäcka om det finns förväntningar i relationen mellan 
arbetsgivare och arbetstagare, därför försökte vi undersöka detta. Innan Julia fått 
anställningen berättar hon att hon inte byggde upp så mycket förväntningar i stort för att 
hon inte ville bli besviken. Dock säger Julia att hon hade förväntningar som inte visade 
sig i annonsen. Bland annat förväntade hon sig mycket samarbete, att det skulle vara en 
god arbetsmiljö, finnas trevliga människor att vända sig till och att hon skulle bli väl 
omhändertagen. Ruth förväntar sig att Julia ska uppfylla det som står i kompetensprofilen 
i platsannonsen, samt att Julia ska uppfylla det intrycket som hon gav under 
intervjun: ”Man gör sig alltid en bild av en person och där skapas det också 
förväntningar…”. Ruth tycker att Julia ska vara prestigelös, vara ärlig, ha ett öppet sinne, 
uppfylla kraven i annonsen och ha humor. Både Ruths och Julias förväntningar på 
varandra har idag infriats. Ruth kan känna en förväntning på sig själv att hon borde ha 
följt upp Julia mer: ”…sen kan jag kanske känna att jag är den första personen som hon 
har varit i kontakt med (…) att jag borde har frågat mer hur det går och så liksom…”. 
Vidare förväntar sig Julia att hennes arbetsgivare ska vara ärlig och säga sin åsikt samt att 
ha en rak och öppen kommunikation. Hon vill inte att arbetsgivaren ska vara en 
maktmissbrukare utan behandla alla lika och med respekt. Julia har känt att 
förväntningarna på sig har varit höga redan från början.    

Ruth och Julias rekryteringsprocess  

Uppfattningen av platsannonsen och dess innehåll kan vara med att skapa olika 
förväntningar. I detta fall ligger förväntningarna på både arbetet och organisationen. I 
platsannonsen trycker Första Hjälpen på att deras arbetssätt kräver och att de fäster stor 
vikt vid personlig lämplighet. Utifrån detta skapar Julia sig en uppfattning om 
organisationen samt en förväntning på att arbetsplatsen är måna om att behålla ett gott 
arbetsklimat och att det därför var viktigt för Första Hjälpen att få in en medarbetare som 
kunde passa in. Julia hävdar dock att hon inte hade och inte ville ha förväntningar på 
arbetet och organisationen i rädsla för att bli besviken. Däremot gav hon under intervjun 
uttryck för att hon bildade en uppfattning om platsannonsen samt att förväntningar 
bildades innan hon påbörjade tjänsten. Även Ruth som rekryterare bildade sig 
förväntningar på Julia som arbetstagare. Ruth vill att Julia ska uppfylla 
kompetensprofilen som står i platsannonsen och att intrycket som hon får under 
anställningsintervjun uppfylls. Ruth säger själv att man alltid gör sig en bild av en person 
och där skapas det också förväntningar. Här har ett psykologiskt kontrakt bildas tidigt, 
som även Robinson och Rousseau (1994:246) pekar på att det psykologiska kontraktet 
utvecklas redan i rekryteringsprocessen. Både Julias och Ruths förväntningar har hittills 
infriats.   

Första Hjälpen använder uttrycket: vårt arbetssätt kräver i platsannonsen samt att de 
fäster stor vikt vid personlig lämplighet. Detta ger inte bara upphov till Julias 
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förväntningar, utan är även ett uttryck för Första Hjälpens organisationskultur. Vidare 
sätter Ruth de personliga egenskaperna i relation till verksamheten och vad till exempel 
flexibilitet betyder hos just dem. Edqvist (2002) menar just på detta att kraven i 
platsannonsen kan ses som uttryck för arbetsgivarnas syn på organisationsideologin. 
Samtidigt pekar Höglund (2002) på att samarbete på arbetsplatsen har blivit allt mer 
vanligt och det därför är viktigt att en nyrekryterad passar in i den befintliga gruppen och 
organisationen. Det är detta Första Hjälpen vill åstadkomma med sin formulering av 
platsannonsen och att deras organisationskultur sätter prägel på vilka krav som sedan 
ställs. Detta kan även stödjas av Knocke et al (2003) som menar att det har blivit allt mer 
vanligt att i rekrytering matcha person med organisation. Abrahamsson (2000:135) menar 
att en organisationskultur kan spegla hur en organisation ser ut och att det därför är 
viktigt att bevara den. En viktig del att tänka på för att bevara kulturen är val av personal. 
Detta innebär att man inte bara anställer personal som är ämnesmässigt mest 
kvalificerade för arbetet, utan även har ett förhållningssätt och uppfattningar vilka ligger 
nära organisationskulturens bärande element. Julia och Ruth har ungefär liknande 
uppfattning av de personliga egenskaperna i platsannonsen. Dock har Julia fått en mer 
vidare syn på kravet samarbetsförmåga för att hon nu ser det som så mycket mer. Detta 
kan ses som en socialisering in i organisationen och att hon tagit till sig det som Första 
Hjälpen står för. Abrahamsson (2000:136) beskriver socialisering som en 
anpassningsprocess till organisationens sociala miljö.   

Vi kommer nu att presentera det andra paret med arbetsgivaren Göran och arbetstagaren 
Tomas som arbetar på Kansliet. Göran externrekryterade Tomas till tjänsten som 
personalsekreterare. Göran är alltså Tomas rekryterare och närmste chef. Tomas har nu 
varit anställd i cirka tre månader hos Kansliet.  

Kansliet 

 

Kansliet är en offentlig organisation som innefattar flera olika förvaltningar. Vi söker nu 
en personalsekreterare med placering på ledningskontoret till en av våra förvaltningar. 
Du kommer att arbeta med allmänna personaluppgifter främst rekrytering, men även 

arbetsmiljö och rehabiliteringsfrågor. Allt arbete utgår ifrån ett konsultativt 
förhållningssätt. Du som söker ska ha en adekvat högskoleutbildning, ex P- linjen, PO- 
programmet eller likvärdig utbildning. Erfarenhet från liknande arbete är önskvärt och 

meriterande.  

  

Görans och Tomas uppfattningar  

Under sin tid som arbetsgivare och chef har Göran erfarenhet av rekrytering och kan se 
att kraven på en arbetstagare har förändrats och att det allt mer krävs högre utbildning än 
vad det gjorde förr. I största allmänhet anser Göran att platsannonser idag säger lite om 
arbetsuppgifterna för att det blir allt svårare att avgränsa dessa. Vidare menar han på att 
det går trender i användningen av olika ord och menar att vissa begrepp som till exempel 



  

21 

flexibilitet är sönderförbrukat. Han säger att: ”…en flexibel människa är det värsta man 
kan ha på en arbetsplats, då den inte kan organisera sin egen tillvaro…”.   

Göran berättar vidare att han var med i utformningen av platsannonsen tillsammans med 
den tidigare personalsekreteraren. Vi uppmärksammade att krav på personliga egenskaper 
inte fanns med i platsannonsen, vilket Göran menade att det finns implicit i platsannonsen. 
Göran anser att de personliga egenskaparna inte är något gallringsinstrument av sökanden, 
utan att de är underförstått. Under intervjun uttrycker arbetsgivaren Göran starka 
synpunkter på personliga egenskaper i platsannonser: ”Jag tycker dom flosklerna säger 
mig ingenting”, vidare menar han: ”…att det finns riktiga såna ord som 
kompetensutveckling som är totalt pajad, flexibel är ett sånt ord, vad fan är det”.  Då 
arbetstagaren Tomas läste platsannonsen för första gången uppfattade han den som 
intressant för att det var just rekrytering han ville jobba med samt att arbetsplatsen låg 
geografiskt bra till. På frågan om hur han själv skulle ha utformat samma platsannons, 
säger han att den skulle se annorlunda ut. Han tror att han skulle ha tagit med personliga 
egenskaper och information om arbetsgruppens sammansättning. Detta för att hitta en 
person som skulle kunna komplettera de andra i gruppen. Göran anser dock att 
platsannonsen till Tomas tjänst är perfekt utformad och att Tomas passar in i dess 
beskrivning.    

Eftersom krav på personliga egenskaper saknades i platsannonsen, frågade vi både Göran 
och Tomas vilka de ändå ansåg krävdes för tjänsten. Göran nämner då tre personliga 
egenskaper som han tycker är viktiga för tjänsten och dessa är att våga ta ansvar och våga 
misslyckas, vara självständig och ha samarbetsförmåga. Göran anser att ju längre tiden 
går, ju mer viktiga blir de personliga egenskaparna för arbetet, till och med viktigare än 
utbildning och erfarenhet. Tomas nämner två personliga egenskaper som han tycker krävs 
för arbetet. Han anser att man bör vara lite utåtriktad och öppen för att klara av arbetet 
som innebär mycket samarbete och nätverkande. Vidare anser Tomas att det är en 
kombination av utbildning och erfarenhet som gör att man kan klara jobbet.   

När tiden väl var inne för anställningsintervju fokuserade Göran mer på de personliga 
egenskaparna hos Tomas. Han menar här att intrycket ifrån Tomas var viktigt då han hela 
tiden relaterar till sig själv och hur Tomas skulle vara att jobba med och kunna fungera i 
gruppen på ett bra sätt. Att söka en tjänst hos Kansliet kan innebära att man får genomgå 
en testdag, vilket även Tomas fick göra. Där testas de personliga egenskaperna, som 
slutligen resulterar i en profil där bland annat spatial-, logisk- och räkneförmåga visas.   

Efter att ha arbetat i tre månader är Tomas i huvudsak nöjd med arbetet, dock saknar han 
att få jobba med rekrytering som överenskommet. Även Göran tycker att det är synd att 
Tomas inte har fått börja rekrytera men förklarar detta med att Kansliet inte har haft 
behov av rekrytering än.    
       
Vi var nyfikna på hur Göran och Tomas uppfattade Kansliet som organisation och 
arbetsplats. Göran som har arbetat där i drygt tio år anser att det är en trevlig arbetsplats 
där man får möjlighet till att utvecklas. Han berättar att Kansliet är väldigt positiv och 
öppen för egenutveckling, även om de är medvetna om att goda medarbetare kan 
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försvinna. Göran anser vidare att det är mycket samarbete, både internt och externt men 
även självständigt arbete och att det finns delaktighet och lojalitet inom organisationen. 
Innan anställning hade Tomas ingen direkt uppfattning av Kansliet och ingen uppfattning 
av offentlig verksamhet generellt. Efter att ha arbetat en tid anser Tomas att det är mycket 
nätverkande och samarbete i grupp. Han ser även att det finns goda möjligheter till 
utveckling, vilket han ser som väldigt positivt.   

Göran och Tomas förväntningar   

Vi tyckte det var intressant att se om det fanns olika förväntningar i relationen mellan 
Göran och Tomas och hur de i så fall uppstod. Tomas bildade sig en förväntning utifrån 
platsannonsen att han skulle få jobba mycket med rekrytering. Han förväntade sig även 
att få vidareutbildning, vilket han blev lovad på anställningsintervjun. Tomas säger att 
hans förväntningar på arbetet samt arbetsrelationen har infriats, dock ej förväntningarna 
på arbetsuppgifterna då rekrytering ännu inte har blivit aktuellt: ”Jag har ju inte rekryterat 
en enda människa än! Jag börjar bli lite irriterad…(skratt)…” .   

Göran har förväntningar på sig själv som Tomas arbetsgivare och berättar att han känner 
sig ansvarig för att han ska komma in i organisationen och vill ge honom de bästa 
förutsättningarna för att klara jobbet. Han vill även hjälpa Tomas med vidareutveckling 
om så skulle önskas. Han tror att Tomas förväntar sig ärlighet, att han får arbeta 
självständigt och att han säger ifrån om det skulle vara något. Göran har också 
förväntningar på Tomas som arbetstagare. Han förväntar sig att han ska kunna arbeta 
självständigt, komma med nyttiga idéer och vara lätt att jobba med. Vidare anser Göran 
att det i en arbetsrelation är viktigt att kunna ha kul ihop samt respektera varandras åsikter 
och roller. Det är även viktigt att Tomas har tillit till sig själv och till sina medarbetare, 
våga ta för sig, vara ärlig och se helheten i organisationen. Tomas förväntar sig att Göran 
ska vara rak och tydlig, delegerande och att han litar på det han gör. Han förväntar sig 
även att Göran ska vara stödjande och att han: ” ...håller mig lite om ryggen om det blåser 
lite”. Tomas tror att Göran förväntar sig att han ska producera och leverera, samt arbeta 
självständigt. De berättar vidare att de har haft möten om vad som förväntas av dem i 
deras arbetsrelation. Slutligen menar båda att deras förväntningar på varandra har infriats.  

Göran och Tomas rekryteringsprocess  

Inledningsvis redogör vi för vårt syfte som bland annat innefattar att vi vill ta reda på om 
arbetsgivarens och arbetstagarens uppfattningar skapade utifrån platsannonsen ger 
upphov till olika förväntningar. Tomas sökte tjänsten som personalsekreterare för att han 
uppfattade att rekrytering var en stor del av arbetet. Denna uppfattning skapades då han 
läste platsannonsen och det var detta som lockade han att söka. Detta gjorde att Tomas 
uppfattning bildade en förväntning på tjänsten. Den här förväntningen blir en del av 
Tomas psykologiska kontrakt med Kansliet. Enligt Conway och Briner (2005) är utbytet i 
det psykologiska kontraktet baserat på uppfattningar ifrån varje part, där vissa delar är 
uttryckligt överenskommet men även byggd på underförstådd förståelse. Enligt Tomas är 
det denna förväntning på att arbeta med rekrytering som ännu inte har infriats. Som 
Isaksson (2001) menar kan ett psykologiskt kontrakt brytas och på så sätt påverka 
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arbetstillfredsställelsen. I nuläget har Kansliet inget behov av rekrytering, vilket förklarar 
varför Tomas inte har arbetat med detta. Om Tomas däremot inte får börja rekrytera som 
platsannonsen utlovade kan detta komma att påverka hans arbetstillfredsställelse över tid. 
Vid minskad arbetstillfredsställelse kan det medföra att det psykologiska kontraktet 
mellan Kansliet och Tomas bryts.   

I teoriavsnittet nämner vi Granbergs (2003) olika steg i rekryteringsprocessen. Granberg 
(2003) ser platsannonsen som ett verktyg för arbetsgivaren att hitta rätt arbetstagare. Han 
menar vidare att för att hitta rätt medarbetare bör en sökandes kvalifikationer i första 
hand få mer uppmärksamhet än de personliga egenskaperna. Görans uppfattning kring de 
personliga egenskaperna i en platsannons kan liknas vid Granbergs (2003) syn. Det visas 
tydligt i saknaden av dessa i platsannonsen och i Görans uttalande. Göran menar vidare 
att de personliga egenskaperna inte blir något gallringsinstrument av sökanden, utan att 
de ligger implicit och att begreppens innebörd är alldeles för bred. Därför lägger Kansliet 
ett mer fokus på arbetsuppgifterna och den sökandes utbildning och erfarenhet.   

I och med platsannonsens saknad av krav på personliga egenskaper frågade vi vilka 
personliga egenskaper som är viktiga för tjänsten och som skulle kunna ha varit med. 
Göran ansåg att våga ta ansvar och våga misslyckas, vara självständig och ha 
samarbetsförmåga är viktiga egenskaper, medan Tomas ansåg att det är viktigt att vara 
utåtriktad och öppen. Göran visar på en insikt i och medvetenhet om vem som ska ha 
tjänsten, medan Tomas kopplar de personliga egenskaparna mer till sina arbetsuppgifter. 
Värt att notera är att om Tomas skulle hitta rätt medarbetare och få utforma 
platsannonsen skulle de personliga egenskaperna ha funnits med. Göran menar att de 
personliga egenskaparna ligger implicit, men att det blir viktigast med tiden. Det kan 
finnas en svårighet med att de personliga egenskaparna inte finns med i platsannonsen 
och att arbetsgivaren ser dem implicit. Det implicita synsättet kan göra att det blir svårt 
för arbetstagaren att veta vad som krävs och hur man ska vara som person. Det kan då bli 
en outtalad idealbild som målas upp, ska man både vara självständig och en team- 
arbetare? Även Swenson- Ahrnborg (1997) pekar på att det kan vara svårt för en individ 
att veta vad som faktiskt krävs och hur man uppfattar de krav som ställs för ett visst 
arbete. Här skiljer sig arbetsgivarens och arbetstagarens tillvägagångssätt i sökandet efter 
en medarbetare.     

Trots dessa skillnader är Görans och Tomas förväntningar på varandra ganska lika. Båda 
har självständighet och ärlighet som viktiga kriterier på varandra. Deras möten kring 
förväntningar kan ha bidragit till att det finns en överensstämmelse som båda är 
införstådda med. Även Rousseau (1995) menar att man kan ha ett öppet samtal om båda 
parters förväntningar i syfte att uppnå en realistisk rekrytering. Vidare är denna 
överensstämmelse mellan parterna ett viktigt led i bland annat reduceringen av 
osäkerheten i förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare. Detta anser McFarlane- 
Shore och Tetrick (1994) i Anderson och Schalk (1998:640) är ett av det psykologiska 
kontraktets viktigaste funktioner.     
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Det tredje paret är arbetsgivaren Rita samt arbetstagaren Ivar som arbetar på Lilla Skogen 
AB. Rita internrekryterade Ivar till tjänsten som automatingenjör. Ivar tillträder denna 
tjänst i september 2006, dock arbetar Ivar i nuläget inom Lilla Skogen på en annan 
befattning.   

Lilla Skogen AB 

 

Lilla Skogen AB är ett stort industriföretag och finns på olika orter runt om i Sverige. Nu 
söker vi efter en automatingenjör till en av våra avdelningar. Som automatingenjör 
kommer dina arbetsuppgifter i hög grad att vara utåtriktade och innebära mycket 

kontakter. Det krävs av dig att du ständigt ska ligga i teknikens framkant samt ha en 
aktiv roll i utvecklingen av annan personal. Det är viktigt att du har förmågan att skapa 
förtroende och goda relationer. Du ska också minst ha en högskoleingenjörs utbildning 

eller motsvarande.  

  

Rita och Ivars uppfattningar  

Rita pratar inledningsvis lite allmänt om hennes uppfattning av platsannonser. Hon menar 
att Lilla Skogen försöker komma ifrån ”floskler” som lätt kan uppstå i platsannonserna. 
Det görs därför en personprofil för att bara få med dem bitarna som verkligen krävs för 
tjänsten. Rita anser att det är viktigt att sätta upp och välja rätt krav i en 
platsannons: ”Det finns ingen person som kan klara av att ha jätte många bollar i luften, 
samtidigt som att jobba med en sak i taget.” Rita menar vidare att kraven i platsannonsen 
kan fungera som ett gallringsinstrument vid urvalet, där höga krav kan minska antalet 
sökande, dock vill de inte skrämma bort intressanta sökanden. Ivar fick en positiv känsla 
av platsannonsen och såg det som en möjlighet att utvecklas. Anledningen till att han 
sökte tjänsten var att han uppfattade den som en ny väg i karriären samt att 
organisationen låg geografiskt bra till.  

Lilla Skogen har också krav på personliga egenskaper i sin platsannons som vi ville 
undersöka uppfattningen kring. För Rita som själv var med i utformningen innebär 
meningen: arbetsuppgifterna är i hög grad utåtriktade och innebär mycket kontakter att 
samarbeta med olika yrkesgrupper och att kunna använda sin sociala kompetens. Det 
innebär även att kunna lyssna, göra sig självförstådd samt att kunna möta andra 
människor på ett bra sätt. Ivar ser detta som att jobba med kontakter, internt och externt. 
Att ständigt ligga i teknikens framkant innebär för Rita att arbetstagaren ska kunna arbeta 
bra med de system Lilla Skogen har, samt kunna utveckla dessa. Rita menar vidare att det 
är viktigt att ha ett intresse och att hålla sig uppdaterad. Arbetstagaren Ivar ser detta som 
att vara med i utvecklingen och ha ett intresse, fast han känner att utvecklingen måste 
anpassas efter vad som gäller på arbetsplatsen. Ivar menar vidare att man själv måste ta 
ansvar för att ligga i teknikens framkant, men även få hjälp ifrån Lilla Skogen. Rita ser att 
ha förmågan att skapa förtroende och goda relationer som att kunna skapa ett förtroende, 
våga ta kontakter och att kunna känna av personer. För Ivar innebär det att skapa ett 
förtroende för att kunna sälja in sina lösningar på ett bra sätt. Enligt Rita valdes dessa 
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krav på grund att hon anser dem som otroligt viktiga: ”Vi får ju väldigt många som söker 
som har de rätta kvalifikationerna, men har man inte den rätta sociala kompetensen så 
klarar man inte sitt jobb…”. Rita kan tycka att Lilla Skogen inte alltid har varit tydliga på 
vilka krav som de ställer på sina medarbetare, bland annat att de vill att alla sina 
medarbetare ska ta ansvar för sin egen utveckling.  

När det gäller synen på Lilla Skogen som organisation och arbetsplats, tycker Rita att den 
är väldig stor och innefattar ett brett kontaktnät både internt och externt. På grund av 
detta menar Rita att det finns stora möjligheter till att ligga i framkant, vilket är något 
som Lilla Skogen strävar efter. Hon säger vidare att det finns riktlinjer och policys att 
följa och att det därför kan bli svårt att ta snabba beslut för att allt måste förankras. 
Generellt tycker Rita att organisationen präglas av trygghet, öppenhet och samarbete, 
samt att det ligger i kulturen att man hjälps åt. Ivar hade ingen bild av organisationen 
innan anställning och menar att erfarenheten inom organisationen inte fanns innan som 
den gör idag. Nu uppfattar Ivar Lilla Skogen som en stor arbetsplats med många 
möjligheter, dock upplever han att saker kan ta tid. I övrigt anser han att arbetsplatsen har 
en god arbetsmiljö med mycket samarbete och lojalitetskänsla. Dock kan han tycka att 
man ibland kan tappa lite i kompetensen som finns.  

Rita och Ivars förväntningar  

Ivar förväntar sig att arbetet ska bli så som platsannonsen förmedlar och utifrån 
diskussioner med Rita. Vidare förväntar sig han att kunna hjälpa till och lösa problem 
samt samarbeta med andra. Han säger slutligen: ”Alltså utöver kontraktet vi har skrivit så 
har vi inte kommit överens om så mycket mer”.  

Rita har redan en förväntning på Ivars kompetens då Ivar arbetat inom organisationen 
tidigare. Hon pekar på att det finns en sorts ömsesidig förståelse på vad som förväntas. 
Rita förväntar sig att Ivar tar eget ansvar för sin egen utveckling, det vill säga hålla sig 
själv anställningsbar. Vidare förväntar hon sig att Ivar uppfyller de svar som givits under 
rekryteringsprocessen, alltså ärlighet samt att även han ställer krav på dem. Ivar förväntar 
sig att det blir så som de diskuterat, men även att han blir uppbackad med 
kompetensutveckling. Ivar tror att Rita förväntar sig att han ska bedriva arbetet på samma 
sätt som tidigare, med samma intresse och kunskaper. I och med att Ivar inte har påbörjat 
sin anställning blir det i detta fall svårt att se om förväntningarna har infriats eller ej.   

Rita och Ivars rekryteringsprocess  

Rita visar på en stor insikt i kraven på de personliga egenskaparna, vilket hon själv 
benämner som mycket viktiga. Lilla Skogen och Rita lägger ner mycket tid och arbete på 
att få fram de rätta personliga egenskaparna som en anställd ska ha. Detta visar sig i att de 
tar fram en jobbprofil. Ritas och Ivars uppfattning kring kraven i platsannonsen skiljer sig 
åt på grund av att Rita arbetar med dessa frågor. En annan anledning kan vara att Ivar inte 
har påbörjat sin anställning än och därmed inte fått en djupare förståelse för begreppens 
innebörd i relation till arbetsuppgifterna.   
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Ivar uppfattar kravet att ständigt ligga i teknikens framkant som att man måste vara med i 
utvecklingen och ha ett intresse för det. Ivar menar vidare att man själv måste ta ansvar 
för detta men även få hjälp ifrån Lilla Skogen. Han förväntar sig därmed 
kompetensutveckling för att kunna uppfylla kravet. Lilla Skogen däremot förväntar sig att 
Ivar tar eget ansvar för sin egen utveckling och att han håller sig själv anställningsbar. 
Rita säger att det ligger i kulturen att man hjälps åt på Lilla Skogen och så är även fallet 
vid kompetensutveckling, men att medarbetarna måste själva ta initiativ. Det kan uppstå 
en problematik för arbetstagaren att veta hur mycket som krävs av en själv och hur 
mycket man kan kräva av organisationen när det gäller kompetensutveckling.   

Enligt Isaksson (2001) innebär det psykologiska kontraktet förväntningar i relationen 
mellan en arbetsgivare och en arbetstagare. I Sverige blir detta kontrakt ofta benämnt som 
det osynliga kontraktet. Det visar sig tydligt när Ivar säger att inget är överenskommet 
utöver det skrivna kontraktet. Rita menar dock att det finns en slags ömsesidig förståelse 
mellan Ivar och hans chef, även om det inte är uttalat.    

Nedan presenteras det fjärde och sista paret i vår undersökning med arbetsgivaren Gunilla 
och arbetstagaren Tage som arbetar för Regionsteamet. Gunilla externrekryterade Tage 
till tjänsten som handläggare. Gunilla är alltså rekryteraren och närmste chef. Tage har nu 
varit anställd i 13 månader.  

Regionsteamet 

 

Regionsteamet som är verksam inom den offentliga sektorn arbetar för ett gott samhälle. 
Just nu söker vi en handläggare till vår planeringsenhet där arbetsuppgifterna kommer 

att innebära handläggning, tillsyn och ansvar som berör olika områden. 
Du som söker ska ha universitet/högskoleutbildning med inriktning mot 

fysik/planering/arkitekt/byggnadsingenjör eller motsvarande. Du är insatt i det regelverk 
som tillämpas samt har GIS- kunskaper. Du har god samarbetsförmåga och är 

serviceinriktad samt har förmågan att lyfta blicken för att få ett tvärsektoriellt 
helhetsperspektiv.  

   

Gunilla och Tages uppfattningar  

Gunilla som var med i utformningen av platsannonsen och ser denna som en 
utgångspunkt: ”Jag tror att själva utformningen är startpunkten… startskottet för hela 
processen.”. Hon menar vidare att denna görs med tanke på hela bemanningsstrukturen 
och tänker långsiktigt med vilken personalstruktur Regionsteamet vill ha. De personliga 
egenskaperna anser hon som mycket viktiga för att kunna passa in i organisationen och 
den grupp arbetstagaren ska jobba i. Gunilla tycker att detta kan vara saker som är svårt 
att fånga i en annons och att arbetsuppgifterna kan vara svåra att beskriva för att de 
ändras ofta: ”Jag tror man ska passa sig för att ställa för många krav för att det kan 
upplevas stressande… och skickar fel signal”. Dock anser Gunilla att man lätt kan bli 
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färgad av trender när det gäller att ställa krav på personliga egenskaper. Arbetstagaren 
Tage tyckte att arbetsuppgifterna som stod i annonsen såg intressanta och tilltalande ut. 
Dock fick han ingen fullständig bild av tjänsten enbart utifrån platsannonsen och tog 
därför en telefonkontakt för mer information.    

Gunilla anser att kraven i en annons ändras över tid och att man snabbt hamnar på de 
personliga egenskaparna som hon anser är viktiga gentemot övrig personal. Vi blir då 
nyfikna på hur Gunilla och Tage uppfattar de tre personliga egenskaparna som står 
formulerade i platsannonsen. Gunilla ser samarbetsförmåga som förmågan att se sin roll i 
ett sammanhang, samt att kunna samarbeta och samverka utifrån det. Vidare menar hon 
att man ska vara lyhörd, ta ansvar för verksamhetsutvecklingen och vara öppen. Tage ser 
att samarbetsförmåga står för lyhördhet och att man har kunskap om sina medarbetares 
arbetsuppgifter. Ibland ser Tage att samarbete även kan bli till strategi för att kunna skapa 
förtroende. Att vara serviceinriktad menar Gunilla är att förstå organisationens kontakter, 
samt pedagogiskt kunna förmedla och presentera. Tage kopplar serviceinriktad till 
verksamheten och att kunna förutse frågor som kan komma upp. Den sista egenskapen är 
att ha förmågan att lyfta blicken. För Gunilla innebär detta att kunna jobba med olika 
intressen, förstå, redogöra och göra avvägningar av dessa. Tage kopplar denna förmåga 
till verksamheten, att man ska ha en vidvinkel och kunna förstå vad andra jobbar med. 
Gunilla valde dessa krav då hon tyckte de var centrala för tjänsten. Tage anser att kraven 
på de personliga egenskaperna i platsannonsen kommer till användning och ger en rättvis 
bild av tjänsten: ”…det är ju ingenting jag tänker på för det är sån jag är…”. Då det var 
tid för anställningsintervju tyckte Gunilla det var viktig att kunna förklara 
arbetssituationen och verksamheten för Tage. Detta för att han skulle kunna få känna 
efter om det var något han kunde stå för.   

I de tidigare paren har vi undersökt hur arbetsgivaren och arbetstagaren uppfattar sin 
organisation och arbetsplats, vilket vi även har gjort för Regionsteamet. Gunilla uppfattar 
att Regionsteamet har en viktig roll i samhället och att man därför behöver tänka på hur 
man arbetar. Vidare anser hon att organisationen ibland kan fungera lite trögt och att 
förändringar kan ta lite tid. Tage hade en liten men ingen fullständig bild av 
Regionsteamet innan anställning. Tage sökte sig mer till tjänsten (heltidstjänst och 
matchade hans utbildning) än organisationen. Efter att ha arbetat i 13 månader uppfattar 
Tage organisationen som viktig för samhället, men tycker att de borde vara mer tydliga 
utåt. Dock uppfattar han organisationen som lite problemfylld med mycket 
organisationsförändring och att förändringsbenägenhet mellan yngre och äldre kan 
variera. När det gäller introduktion för en nyanställd berättar Gunilla om ett 
introduktionsprogram. Här ingår bland annat möten med högsta ledning och annan 
personal, även mentorskap är en del av programmet. Tage tyckte introduktionen han fick 
var ganska god, där det bland annat ingick rundvandring för att lära känna medarbetarna 
samt information för att lära känna organisationen. Dock kom introduktion av 
arbetsuppgifterna senare.       
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Gunilla och Tages förväntningar  

Utifrån platsannonsen förväntade sig Tage att han skulle få jobba med de 
arbetsuppgifterna som stod där. Efter att ha arbetat i 13 månader tycker Tage att 
förväntningarna har infriats. Dock blev han lovad en löneutveckling när han anställdes 
som han nu förväntar sig att få.   

Gunilla förväntar sig att hon ska arbeta för personalens välmående. Hon ser sig ha ett 
ansvar och en skyldighet gentemot sina anställda, bland annat att få arbetstagarna trygga i 
sina roller. Hon menar att det är viktigt att stötta, coacha och uppmuntra medarbetaren. 
Gunilla ser sig inte bara arbeta för sin personal utan även med personalen. Detta tror hon 
kan vara med att öka förståelsen för personalen och deras arbetssituation. Vidare 
förväntar hon sig ärlighet av Tage och att han kan stå för organisationen samt att han gör 
ett bra jobb. Gunilla har även förväntningar på Tage som person, bland annat att han 
känner arbetstillfredsställelse samt ser sig kunna påverka sitt arbete och ha 
utvecklingsmöjligheter. Vidare menar Gunilla att en arbetstagares grundläggande 
värderingar är viktiga samt att kunna visa stabilitet, respekt och förståelse för andra. För 
Gunilla har förväntningarna infriats: ”…jag är väldigt nöjd med den rekryteringen…” och 
vidare säger hon att hon har ett stort förtroende till Tage. Tage förväntar sig att Gunilla 
ska ha tydliga mål, vara lyhörd och kunna känna av medarbetarna. Tage tror att det är 
utifrån platsannonsen som Gunillas förväntningar och krav ligger som till exempel att 
vara utåtriktad, förmågan kunna lyfta blicken och att vara analytisk.   

Gunilla och Tages rekryteringsprocess  

Gunilla ser platsannonsen som startskottet för hela processen och har hela 
bemanningsstrukturen i åtanke. De vill hitta en medarbetare som kan passa in i deras 
organisation. Detta visas även senare i introduktionsprogrammet av en nyanställd, då det 
först och främst är viktigt att få in personen i organisationen och därefter kommer 
arbetsuppgifterna. Detta kan kopplas till Knocke et al (2003) som menar att det blir allt 
mer vanligt vid rekrytering att matcha person med organisation, snarare än en matchning 
mellan person och arbete. Vidare menar Knocke et al (2003) att matchningen person – 
organisation gör att det kan uppstå svårigheter i att precisera de krav som ställs för arbetet 
och att i princip vem som helst kan passa in i beskrivningen. Detta stöds av Swenson- 
Ahrnborg (1997) som menar att det kan föreligga risk att kravlistan kan bli för 
omfattande. Gunilla anser att det är onödigt och stressigt med en för omfattande 
platsannons, samtidig som Gunilla poängterar att arbetsuppgifterna och kraven kan vara 
svåra att formulera. Detta bekräftas genom att Tage inte fick en fullständig bild av 
tjänsten genom att läsa platsannonsen.   

Gunilla och Tage har en relativt gemensam syn på kravens innebörd. På kravet 
samarbetsförmåga är Gunillas syn bredare än Tages, även om de båda ser lyhördhet som 
en gemensam nämnare. När det gäller kravet att vara serviceinriktad, kopplar båda till 
organisationens roll i samhället, även om Gunillas definition är något mer specifik. 
Kravet på att kunna lyfta blicken verkar vara något som är speciellt för organisationen, då 
båda parter är överens om att kunna arbeta med olika intressen, samt kunna förstå vad 
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sina medarbetare arbetar med. Gunilla har försökt ställa krav som är direkt kopplade till 
arbetsuppgifterna och som är specifika för tjänsten. Swenson- Ahrnborg (1997) menar att 
detta är en svårighet som organisationer och företag inte tar tag i och att platsannonser 
därför tenderar att måla upp en idealbild. I detta fall har Gunilla gjort en seriös 
ansträngning för att undvika just detta.   

Höglund (2002) anser att klimatet i arbetsgrupperna kan få en stor betydelse för 
organisationens sätt att fungera. Vid nyrekrytering blir det därför viktigt att en nyanställd 
ska passa in, vilket gör att de personliga egenskaparna får ett ökat intresse. Gunilla 
trycker på vikten av de personliga egenskaparna av en nyrekryterad för att matcha resten 
av personalen. Detta kan ses som att det sker en socialisering av nyanställda in i 
organisationen, det vill säga en anpassningsprocess till organisationens sociala miljö 
(Abrahamsson 2000). Höglund (2002) menar att vid rekrytering sker ett möte mellan den 
sökande och dess egenskaper, samt en organisation som består av en levande kultur.     
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Analysmodeller över resultatet   

Efter att ha arbetat oss igenom de fyra olika paren mellan arbetsgivare och arbetstagare 
har vi kunnat se mönster kring krav på personliga egenskaper i platsannonserna. För att få 
en överskådlig bild av dessa mönster har vi därför utarbetat två modeller som vi kommer 
att presentera nedan. Den första modellen visar hur kraven på de personliga egenskaperna 
i en platsannons kommer till och denna ska läsas uppifrån och ner. Den andra modellen 
visar hur en arbetstagare kommer in i och möter organisationen och kan därför läsas från 
båda håll. Under varje modell ges en förklaring samt exempel utifrån vårt resultat för att 
ge en större förståelse.      

Organisationen  

Arbetsgivaren  

?

  

Krav på 
personliga 

egenskaper 

?

   

?

  

PLATSANNONS  

Önskad arbetstagare   

Modell 1 Hur en platsannons får sitt innehåll.  

Organisations-
kultur 
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Modell 1: Hur en platsannons får sitt innehåll  

Denna modell illustrerar hur en platsannons får sitt innehåll. Inom cirkeln befinner sig 
organisationen och dess kultur. När man är en del av organisationen påverkar man och 
blir påverkad av denna. Bang (1999:23) menar att organisationskultur består av en 
uppsättning normer, värderingar och verklighetsuppfattningar som är gemensamma för 
organisationens medlemmar. Schein (1984) i Bang (1999:30) ser organisationens 
medlemmar som både en produkt av och en källa till kulturen. Arbetsgivarna, som i vår 
undersökning har arbetat med rekrytering, är en del av organisationen. Som arbetsgivare 
och rekryterare blir man en representant för företaget och arbetar för att hitta rätt 
medarbetare för olika tjänster och till organisationen. Då en platsannons utformas av 
arbetsgivaren blir den påverkad av vad organisationen står för samt söker efter för 
medarbetare. Detta kommer i sin tur att påverka vilka krav på personliga egenskaper som 
slutligen ställs i platsannonsen. Edqvist (2002) menar på att kraven i en platsannons kan 
ses som uttryck för arbetsgivarnas syn på organisationsideologin.   

Vi kommer nu att exemplifiera modell 1 med ett utdrag från Lilla Skogen och 
Regionsteamet. Arbetsgivaren och rekryteraren Rita berättar om Lilla Skogens strävan 
efter att ligga i framkant. Då Rita formulerade platsannonsen till Ivars tjänst fanns kravet 
på att arbetstagaren skulle ständigt ligga i teknikens framkant. Detta för att hitta en 
arbetstagare som kan matcha organisationens strävan efter att ligga i framkant. 
Regionsteamet arbetar för ett gott samhälle och vill se till helheten. Arbetsgivaren och 
rekryteraren Gunilla har hela bemanningsstrukturen i åtanke då hon utformar 
platsannonsen. Kravet på att kunna lyfta blicken för att få ett tvärsektoriellt 
helhetsperspektiv visar att arbetstagaren ska kunna se hela organisationen och vad den 
arbetar för. Regionsteamet söker därför efter en arbetstagare som kan uppfylla detta krav 
och matcha organisationen.                      
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Organisationen  

Arbetsgivaren 

?

   

Uppfattningar av 
kraven 

?

 

Uppfattningar av 
kraven  

  

?

   

?

  

PLATSANNONS  

Arbetstagaren   

Modell 2 Arbetstagarens inträde i organisationen.   

Modell 2: Arbetstagarens inträde i organisationen  

Denna modell illustrerar arbetstagarens inträde i organisationen. Platsannonsen som finns 
utformad blir ett verktyg för arbetstagaren att söka den tjänst som finns formulerad. 
Rousseau (1995:68f) menar att inträdet i en organisation kan ses som en två- vägs process 
där organisationen väljer de anställda och de anställda väljer organisationen. Den 
rekryterade arbetstagaren kommer in med sina egna uppfattningar av kraven som bildats 
utifrån platsannonsen. Här sker ett möte mellan arbetstagarens respektive arbetsgivarens 
uppfattningar av kraven. Dessa uppfattningar kan ge upphov till olika förväntningar som 
är med på att bilda ett psykologiskt kontrakt. Isaksson (2001:177) menar att en ofta 
använd definition av psykologiskt kontrakt utgår ifrån de anställdas perspektiv och deras 
upplevelser av vilka förväntningar arbetsgivaren har på dem, men även vilka 
förväntningar de själva har på arbetsgivaren.    

Vi kommer att exemplifiera modell 2 med utdrag ifrån Första Hjälpen och Kansliet. I 
Första Hjälpens platsannons står kraven på de personliga egenskaperna formulerade som: 

Organisations-
kultur 

Psykologiskt 
kontrakt 
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vårt arbetssätt kräver. Exempelvis står det att vårt arbetssätt kräver samarbetsförmåga. 
Arbetsgivaren Ruth förväntar sig därmed att arbetstagaren Julia ska kunna uppfylla kravet 
på att kunna samarbeta. När Julia läste platsannonsen berättade hon att hon förväntade sig 
mycket samarbete i organisationen. Trots att Ruth och Julia har en liknande syn på kravet 
samarbetsförmåga har Julias syn förändrats i mötet med organisationen: ”…jag inser nu 
att samarbetsförmåga är ju så mycket mer…”. Kansliet har valt att inte ha med krav på 
personliga egenskaper i sin platsannons. Detta för att arbetsgivaren Göran inte anser att 
det är något gallringsinstrument av sökanden och uppfattar de personliga egenskaperna 
som implicit i tjänsten. Arbetstagaren Tomas menar dock att om han, som nyrekryterad 
personalsekreterare hade fått utforma samma platsannons hade krav på personliga 
egenskaper funnits med. Här möts de olika uppfattningarna mellan Göran och Tomas, 
dock har de liknade syn på vilka krav som skulle kunna vara med i platsannonsen.  
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5. SAMMANFATTANDE DISKUSSION  

I följande avsnitt kommer vi att diskutera det framkomna resultatet. Vi vill även framhäva 
vårt syfte och frågeställningar, samt knyta ihop alla delar i undersökningen för att få en 
helhet. Slutligen kommer vi att ta upp vad vi skulle kunna ha gjort annorlunda samt idéer 
om vidare forskning på området.   
____________________________________________________________________________________________________________   

Alla individer har en förmåga att uppfatta saker på olika sätt. Bruzelius och Skärvad 
(2000) talar om perception som innebär att personer i samma situation kan tolka och 
uppfatta olika signaler på olika sätt. Vårt syfte med denna undersökning var ta reda på 
hur en arbetsgivare och en arbetstagare ser på och uppfattar kraven på de personliga 
egenskaperna i en platsannons samt om dessa uppfattningar kan ge upphov till olika 
förväntningar. Vi har sett att arbetsgivarens och arbetstagarens uppfattningar kan till en 
viss del skilja sig. Skillnaderna visar sig främst i uppfattningarnas omfattning, snarare 
än innebörden. Arbetsgivarna tenderar att ha en bredare syn på kraven än arbetstagarna 
som mer kopplar till sina faktiska arbetsuppgifter. Vi tror att anledningen till detta kan 
vara att arbetsgivarna, som är mer insatta i organisationen och verksamheten har större 
möjlighet att se kraven i ett större perspektiv, än vad en nyrekryterad kan ha. Att 
uppfattningarna om kravens innebörd är ganska lika, kan bero på att den nyanställda 
redan har socialiserats in i organisationen. I teorikapitlet redogör vi för Abrahamsson 
(2000) som beskriver tre faser i en socialiseringsprocess. Vi kan se att alla våra 
arbetstagare har tagit del av dessa tre faser. Den sista fasen är metamorfasen och innebär 
att om den nyrekryterade tar till sig de grundläggande värderingar som finns i 
organisationen blir den själv en bärare av organisationskulturen. Denna process tror vi 
kan ha påverkat arbetstagarnas uppfattning kring kravens innebörd.   

Vi har sett att uppfattningarna av kraven på de personliga egenskaperna, samt hela 
platsannonsen i sig kan ge upphov till olika förväntningar. Alla arbetstagarna har flera 
förväntningar utifrån det som står i platsannonsen, medan arbetsgivarnas förväntningar 
mer ligger på arbetstagaren som person. Respondenternas förväntningar på varandra, på 
arbete och på organisationen har infriats. Detta gör att båda parter får sitt utbyte i 
relationen, vilket det psykologiska kontraktet handlar om. Isaksson och Bellaagh (2005) 
menar att det psykologiska kontraktet ska fungera som en stabiliserande effekt på 
arbetsplatsen, som i sin tur skapar trygghet och trivsel när de anställda vet vad som gäller. 
Vi anser att det psykologiska kontraktets funktioner även kan urskiljas på 
respondenternas arbetsplatser, då alla arbetstagare trivs och upplever arbetsplatsen som 
trygg. Den föränderliga arbetsmarknaden gör att det psykologiska kontraktet är viktigt för 
att skapa trygghet hos båda parter. Även om förväntningarna i nuläget har infriats, kan de 
ändra sig med tiden. För att undvika ett brutet psykologiskt kontrakt, vill vi poängtera att 
det är viktigt att vara medveten om förväntningarna man har på varandra samt att man har 
en öppen och rak dialog för att undvika missförstånd. Kansliet kan ses som ett bra 
exempel, där arbetsgivaren och arbetstagaren har haft möten om vilka förväntningar som 
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finns på varandra. Sådana möten rekommenderar vi även i framtiden för alla 
organisationer och inte bara i början av en anställning.     

Innan vi började med vår undersökning hade vi en föreställning om, liksom Knocke et al 
(2003) att det inte låg så mycket arbete bakom en platsannons och att kraven på de 
personliga egenskaperna mer kastades in utan att ha en tanke bakom. Vidare hade vi en 
förförståelse om att platsannonser ofta kunde vara missvisande på så sätt att det ofta ställs 
högre krav än vad tjänsten egentligen kräver. Vi tycker oss däremot ha sett motsatsen i 
vår undersökning. Alla arbetsgivare har lagt ner tid på att få fram de krav på personliga 
egenskaper som arbetet faktiskt kräver samt att arbetstagarna tycker att kraven i 
platsannonsen ger en rättvis bild av tjänsten. Här får vi ett lite oväntat svar på en av våra 
frågeställningar. I det fallet då arbetstagaren inte har påbörjat sin tjänst finns det ändå 
relevant information, i och med att arbetstagaren redan arbetade inom organisationen och 
visade på kunskap om tjänsten. I Kansliets platsannons där det saknas personliga 
egenskaper menar arbetstagaren att de övriga kraven som ställs för arbetet stämmer 
överens med faktiska arbetsuppgifter. Arbetstagarna som vi har intervjuat är alla nöjda 
med sina arbetsuppgifter samt trivs på arbetsplatsen. Arbetsgivarna som vi har intervjuat 
är även dem nöjda med arbetstagaren som de rekryterat.  

Enligt Rousseau (1995:68f) kan inträdet i en organisation ses som en två- vägs process 
där organisationen väljer de anställda och de anställda väljer organisationen. Hon anser 
vidare att rekrytering är ett försök i att matcha person med organisation vid att identifiera 
den sökandes egenskaper som passar för jobbet. Knocke et al (2003) hävdar att det finns 
två synsätt vid rekrytering. Det traditionella synsättet har längre varit att matcha person 
och arbete, men att synsättet att matcha person och organisation har blivit allt mer vanligt. 
I vår undersökning har vi sett att båda dessa synsätt kan visas i platsannonsen. Första 
Hjälpen, Lilla Skogen och Regionsteamet har alla med krav på personliga egenskaper i 
sina platsannonser. Här trycker alla arbetsgivarna på vikten av att hitta en medarbetare 
som kan passa in i deras organisation. Knocke et al (2003) menar vidare att det i 
matchningen av person och organisation sällan görs en seriös ansträngning för att 
precisera de krav som ett givet arbete ställer. Det är när innebörden i kraven inte kopplas 
till de faktiska arbetsuppgifter eller till den arbetssituation där de kommer att användas 
som det lätt blir svävande ord som i princip kan användas hur som helst och av vem som 
helst.   

Genomgående, som modell 1 i resultat och analysdelen även visar på kan vi se att 
organisationskulturen är med på att bestämma vilka personliga egenskaper en 
platsannons får, vilket var en del av våra frågeställningar. Detta kan vi se som ett medel 
för att matcha person med organisation som beskrivet ovan. Det märks tydligt att 
organisationer vill socialisera in en nyanställd med befintlig personal. Vi kan se att denna 
socialiseringsprocess underlättas med en platsannons som är anpassad till organisationen.  
Alla våra respondenter är nöjda och har fått sina förväntningar infriade, vilket vi ser som 
att processen har lyckats.   

Under vårt arbete med denna undersökning har vi uppmärksammat faktorer som vi kunde 
ha gjort annorlunda och som är att tänka på till fortsatt forskning. Det vi anser kunde ha 
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styrkt vår undersökning är bland annat om vi hade haft mer tid till att intervjuat flera par. 
Detta ser vi skulle kunna ha stärkt undersökningens trovärdighet. Vi ser även nu i 
efterhand att om alla respondenter hade varit ifrån samma organisation, hade man kunnat 
gå djupare in i denna och lättare kunnat fånga bakomliggande faktorer i organisationen. 
Till vidare forskning skulle det vara intressant att intervjua respondenterna igen efter en 
längre tid. Vi tror att det då kan vara lättare att upptäcka eventuellt missnöje, ouppfyllda 
förväntningar eller ändrade uppfattningar kring kraven. Det skulle även vara intressant att 
göra undersökningen på mindre organisationer och företag, då resultatet kunde ha sett 
annorlunda ut. Vidare hade det varit spännande att se till faktorer som kön, ålder och 
befattning och hur dessa skulle ha kunnat påverka uppfattningarna.    

Sammanfattningsvis kan vi se att organisationskulturen är med att påverka vilka krav på 
personliga egenskaper som ställs i platsannonsen. Vi kan även se en tendens att 
arbetsgivarna anstränger sig för att skapa en rättvis bild av tjänsten som utlyses. De 
försöker alla få en match mellan person och arbete samt mellan person och organisation. 
Arbetstagarna tycker även att kraven på de personliga egenskaperna i platsannonsen ger 
en rättvis bild av tjänsten. Arbetsgivarna och arbetstagarna har en relativ liknande 
uppfattning av kraven på de personliga egenskaparna, dock kan vi se att arbetsgivarens 
uppfattning är något bredare. Deras uppfattningar är med att bilda olika förväntningar i 
deras relation. Utifrån våra respondenters svar ser vi att alla rekryteringarna har varit 
lyckade. Vi är medvetna om att det finns flera faktorer som kan påverka en lyckad 
rekrytering, dock ser vi platsannonsen som startskottet. Alltså, med en genomtänkt 
platsannons, med preciserade krav finns goda möjligheter till en lyckad rekrytering.           
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7. BILAGOR 

Bilaga 1- Informationsbrev    

  

Uppfattningar kring krav på personliga egenskaper i arbetslivet 
Hej!  

Vi är två tjejer som läser tredje året på personal och arbetslivsprogrammet på Karlstads 
universitet. Vi ska skriva en C-uppsats inom Arbetsvetenskap nu i vår. C-nivå inom 
Arbetsvetenskap syftar till att ge kunskap inom aktuella arbetsvetenskapliga teorier och 
problemområden. Vi har valt att utifrån platsannonser ta reda på hur arbetsgivare och 
arbetstagare uppfattar krav på personliga egenskaper som krävs för ett visst arbete. Vi vill 
alltså jämföra om arbetsgivarens och arbetstagarens uppfattningar kring kraven på de 
personliga egenskaperna i platsannonsen stämmer överens för ett visst arbete. Vi vill 
därför intervjua arbetsgivare respektive arbetstagare i olika organisationer.  

Vi vill understryka att intervjuerna behandlas konfidentiellt och att du som intervjuperson 
kommer att vara anonym. Ljudupptagning kommer att ske med hjälp av bandspelare, men 
dessa ljudfiler kommer att raderas efter transkribering. Undersökningen kommer att 
utgöra vår C- uppsats som i slutändan kommer att publiceras i universitetets databas.  

Vi kommer att kontakta dig närmare om tid och datum för intervju, men om du har några 
frågor, ta gärna kontakt med oss via e-post eller telefon.  
Kari Gjelsnes: kgjelsnes@hotmail.com Tel: 0730- 22 65 29 
Sandra Lindqvist: sandlind02@student.kau.se Tel: 0737- 66 12 41   

    
På förhand tack för din medverkan.  

Karlstad den 22 februari 2006    

Kari Gjelsnes och Sandra Lindqvist   
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Bilaga 2 - Intervjuguider

 
Arbetsgivaren   

Bakgrundsfrågor 
Ålder 
Utbildning 
Arbetslivserfarenhet 
Anställningstitel 
Arbetsuppgifter 
Arbetsrelationen till arbetstagaren  

Aktuell platsannons 
1. Var du med i utformningen av platsannonsen? Hur utformas en platsannons? 

Gången i att göra en annons, var du med?  
2. I Platsannonsen skriver ni olika ord som ert arbetssätt kräver: Vad innebär dessa 

ord för dig?  
- 
- 
- 

Varför valdes (tror du valdes) dessa ord?  
3. Vad betyder kompetens för dig? 
4. Vad betyder kvalifikation för dig? 
5. Vad fokuserade man på under anställningsintervjun?   

Generellt om kvalifikationskrav 
6. Tycker du att det blir allt svårare att avgränsa en anställds arbetsuppgifter? 
7. Anser du att man ofta målar upp en slags idealbild av arbetstagaren? I vilken 

utsträckning ska det stämma överens med den ni vill tillsätta?  
8. Söker ni vissa typer av individer?  
9. Tycker du att kvalifikationskraven har förändrats över tid? Orsak? 
10. Anser du att det går trender i användning av olika ord? Hur tror du dessa trender 

uppstår?  
11. I vilken utsträckning påverkas ni av det? 
12. Tror Du att det är vanligt att en platsannons innehåller högre krav än vad tjänsten 

egentligen kräver?  

Kvalifikationskrav för den aktuella tjänsten 
13. Vilka förväntningar och krav har du på arbetstagaren? 
14. Vilka förväntningar och krav tror du arbetstagaren har på dig? 
15. Kan du ge exempel på när kvalifikationskraven kommer till uttryck i arbetet?  
16. Tycker du kvalifikationskraven som är utformade i platsannonsen stämmer 

överens med de faktiska arbetsuppgifterna?  
17. Vilka kvalifikationer tror du kommer mest till användning i tjänsten?  
18. Skulle du ställa samma kvalifikationskrav om du fick göra samma annons igen? 
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19. Skulle du kunna säga att du har ett ansvar eller en skyldighet gentemot den 
nyanställda?  

20. Har ni någon form av rutiner vid nyanställning?  
21. Vilka förväntningar hade du på den som skulle tillsättas? Har de infriats eller ej? 
22. Upplevde du att det fanns någon ömsesidig förståelse mellan dig och den tillsatta?   

Organisationen i sig 
23. Hur skulle du vilja beskriva organisationen? 
24. Hur tycker du en ”god” anställd ska vara? 
25. Hur tycker du arbetssättet bland personalen är i denna organisation? 
26. Vilket är företagets mål och vision?   

Har du något övrigt rent allmänt kring krav och kvalifikationer som du skulle vilja 
tillägga?   

Arbetstagaren   

Bakgrundsfrågor 
Ålder 
Utbildning 
Arbetslivserfarenhet 
Anställningstitel  
Arbetsuppgifter  

Innan anställning 
1. Vad tänkte och kände du när du läste platsannonsen?  
2. Vad betyder kompetens för dig? 
3. Vad betyder kvalifikation för dig? 
4. I platsannonsen står olika ord som arbetssättet här kräver: Vad innebär dessa ord 

för dig?  
- 
- 
- 

5. Kände du att du ”passade in” i den beskrivningen? På vilket sätt? 
6. Utifrån platsannonsen, vilken bild skapade du dig av tjänsten?  
7. Vilka förväntningar hade du på arbetet? Vilken bild hade du av organisationen 

innan anställningen? Varför sökte du dig till denna organisation? 
8. Vad fokuserade man på under anställningsintervjun?  
9. Hur anser du att en bra chef ska vara?   

Efter att du hade läst platsannonsen, varit på intervju och fått jobbet. Tänk då 
tillbaka till de första arbetsdagarna 

10. Fick du någon form av introduktion de första dagarna? Hur upplevde du den? 
11. Vad var det första som slog dig i den här organisationen när du anställdes här? 
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12. Blev du ”lovad” något när du blev anställd?  
13. Vad kände du var viktigt att göra för att komma in i arbetet och organisationen?  
14. Kände du något ansvar till arbetet utöver det formella?   

Efter en längre anställningstid 
15. Vilken bild har du av organisationen idag?  
16. Vilka förväntningar och krav tror du arbetsgivaren har på dig? 
17. Vilka förväntningar och krav har du på arbetsgivaren? 
18. Trivs du på arbetet? Varför/varför inte? 
19. Hur tycker du arbetssättet bland dina medarbetare är?  
20. Har dina förväntningar på arbetet infriats. Något du är besviken/missnöjd med? 
21. Vilka kvalifikationer tycker du krävs för detta arbete? 
22. Tycker du att arbetsgivarens krav i annonsen stämmer överens respektive 

stämmer inte överens med de faktiska arbetsuppgifterna?  
23. Tycker du att de personliga egenskaparna från annonsen utnyttjas i arbetet? 
24. Kan du ge exempel på när kvalifikationskraven kommer till uttryck i arbetet?  
25. Vilka kvalifikationer känner du att du utnyttjar mest i ditt arbete? Din utbildning, 

erfarenheter, personliga egenskaper  
26. Om du fick utforma platsannonsen till din tjänst, vilka krav skulle du ställa? 
27. Nämn några saker du är bra respektive sämre på i ditt arbete?  

Har du något övrigt rent allmänt kring krav och kvalifikationer som du skulle vilja 
tillägga?     


