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SAMMANFATTNING 
Världens största möbelkedja – det svenska företaget Ikea - öppnade ett varuhus i Haparanda 
november 2006.  Kunder från Sverige, Norge, Finland och Ryssland förväntades vara stora 
kunder och Haparanda skulle därmed bli en metropol inom handeln. Ikeas etablering och 
därtill följande kringverksamheter medförde att antalet arbetstillfällen i kommunen beräknades 
öka med cirka 1000 till 1500 nya tjänster. För att möta den förväntade efterfrågan av arbetskraft 
satsade Länsarbetsnämnden särskilda medel för att utbilda arbetssökande till den expanderande 
handels- och servicesektorn på den lokala arbetsmarknaden. Syftet med denna studie är att 
undersöka om och på vilket sätt arbetsmarknadsutbildningen i Haparanda rustar 
utbildningsdeltagarna med den kompetens som arbetsgivarna efterfrågar vid rekrytering i 
Haparanda.  
 
Studien är av kvalitativ karaktär där nio intervjuer samt fyra deltagandeobservationer 
genomfördes i Haparanda. Detta för att få en djupare förståelse av begreppet kompetens och 
dess innebörd samt vilka kompetensområden som var av betydelse för att få en anställning på 
de nyetablerade företagen i Haparanda. Faktorer som kartlagts är vilken kompetens 
utbildningsdeltagarna erhållit genom arbetsmarknadsutbildningen, vilken kompetens som 
efterfrågas av arbetsgivarna vid rekrytering inom handel och service i Haparanda samt hur 
rekryteringen sker till de nyetablerade företagen i Haparanda. Den teoretiska referensramen har 
utgjorts av kompetensbegreppets betydelse och innebörd. Sociologen Anders Perssons teorier 
om den sociala kompetensen och Pierre Bourdieus beskrivningar om kapital, habitus och 
fältbegrepp har utvecklat förståelsen för människans handlingar och människans förmåga att 
fungera i olika grupper.  Resultatet visade att arbetsmarknadsutbildningen har utbildat 
deltagarna med efterfrågad formell och informell kompetens men att social kompetens är av 
avgörande betydelse för att få en anställning på Haparandas nya arbetsmarknad. 
 
Nyckelord; Arbetsmarknadsutbildning, Ikea, Haparanda, Kompetens, Rekrytering 
 



ABSTRACT 
The world’s largest furniture chain – the Swedish company Ikea – opened a store in Haparanda 
during November 2006. Customers from Sweden, Norway, Finland and Russia were expected 
to become large customers and Haparanda would thereby become a metropolis for business 
and commerce. The establishment of Ikea and the business activities that followed resulted in 
an expected increase of working opportunities by 1000 to 1500 within the municipality. To 
meet the expected labour demand The County Labour Board ventured specifically designed 
training to prepare the unemployed on the local labour market for the expanding business and 
service sector. The purpose of this study is to explore if and in what way the vocational 
training in Haparanda supplies the participants with the competence demanded by the 
recruiting companies in Haparanda. 
 
The study is of qualitative character where nine interviews as well as four participant 
observations are carried out in Haparanda. This in order to get a deeper understanding for the 
significance of the concept of competence during recruiting as well as examine what areas of 
competence that are significant to get employed by the newly established companies in 
Haparanda. Surveyed factors are; what competence the participants in the vocational trainings 
received, what competence is demanded by the employing companies within the area of 
business and service in Haparanda as well as how recruitment to the newly established 
companies in Haparanda is done. The theoretical reference frame is the meaning of the 
concept of competence. Sociologist Anders Persson’s theories of social competence and 
Pierre Bourdieu’s description of capital, habitus and social space has developed the 
understanding for man’s actions and ability to interact within different groups. The result 
shows that the vocational training educations in Haparanda supplied the participants with 
demanded formal and informal competence and that social competence is of crucial 
importance for the ability to reach employment on Haparanda’s new labour market. 
 
Key words: Vocational training, Ikea, Haparanda, Competence, Recruiting 
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~ Social kompetens – vägen till anställning ~   

  Kapitel 1. Inledning 

1. INLEDNING 

Studien inleds med att genom bakgrunden introducera läsaren till studiens huvudämne. Vidare presenteras 

studiens syfte och forskningsfrågor, avgränsningar, begreppsdefinitioner samt studiens disposition. 

 

1.1 

                                                

BAKGRUND 

Den 9 juni 2005 firades det i Haparanda, Ikea offentliggjorde beslutet att etablera sig i staden.  I 

Haparanda talades det om att staden skulle få en ny tideräkning, före och efter Ikea. Världens 

största möbelkedja – det svenska företaget Ikea - öppnade ett varuhus i Haparanda november 

2006.  Kunder från Sverige, Norge, Finland och Ryssland förväntades bli stora kunder och 

Haparanda skulle därmed bli en metropol inom handeln. Ikea är en stor attraktion även för 

andra företag. Butiker som bland annat Stadium och Rusta valde att etablera sig samtidigt som 

Ikea men även restauranger och hotellkedjor utnyttjade tillfället att bygga om och förnya sig för 

att passa in på Haparandas nya arbetsmarknad1.  

 

I och med Ikeas etablering i Haparanda skapades stora förväntningar i kommunen i fråga om 

tillväxt och fler arbetstillfällen. Haparanda kommun som är lokaliserad i östra Norrbotten på 

gränsen till Finland hade 10 200 innevånare år 2006, varav cirka 58 procent kvinnor och 51 

procent män förvärvsarbetade (Berg 2006). November år 2005 hade Haparanda en arbetslöshet 

på 15,4 procent varav den öppna arbetslösheten uppgick till 6,4 procent och en dominerande 

offentlig sektor där hela 46 procent av den yrkesverksamma befolkningen arbetade inom vård 

och omsorg, utbildning samt civila myndigheter (Piippola & Cervantes 2006). Mot bakgrund 

av Haparandas höga arbetslöshet skapades stora förväntningar på Ikeas etablering och där 

tillkommande kringverksamheter. Haparanda kommun förväntade sig en tillväxt och en ökad 

sysselsättning i kommunen en lång tid framöver vilket skulle påverka kommunen i hög 

utsträckning. Bland annat beräknades kommunen få 10 000 till 11 000 besökare varje helg, 

vilket betyder att antalet tillfälliga innevånare/besökare skulle fördubblas under helgerna. 

Sammanlagt beräknades Ikeas etablering medföra ytterligare 65 nya butiker på den svenska 

sidan i Haparanda och 30 butiker på den finska sidan i Torneå. Ikeas egna förväntningar 

 
1 Intervju med tjänsteman på arbetsförmedlingen i Haparanda. 
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beräknades runt 1.0 miljoner till 1.5 miljoner besökare första året och 20 000 till 28 000 

besökare per vecka efter följande år2. 

 

Arbetsmarknaden i Haparanda kännetecknades innan den stora etableringen av en 

näringslivsstruktur som dominerades av handel, vård- och omsorg, hög arbetslöshet och hög 

utflyttning. Den stora efterfrågan av medarbetare inom handel och service i Haparanda 

beräknades redan samma år som etableringen totalt anställa cirka 800 människor i nyetablerade 

företag samt befintliga företag som expanderades. I och med den omfattande utökningen av 

handeln i kommunen förväntades en ökad ström av turister till kommunen vilket även ställer 

krav på kompetent personal3. Ikeas etablering och därtill följande kringverksamheter medförde 

att antalet arbetstillfällen i kommunen beräknades öka med cirka 1000 till 1500 nya arbeten 

inom två år efter etableringen.  

 

För att möta efterfrågan av arbetskraft satsade Länsarbetsnämnden särskilda medel för att utbilda 

arbetssökande till den expanderande handels- och servicesektorn på den lokala 

arbetsmarknaden genom att starta en arbetsmarknadsutbildning. Behovet av utbildning enligt 

Länsarbetsnämndens beräkningar motsvarade cirka 400 utbildningsplatser vilket innebar ett nytt 

rekord för arbetsmarknadsutbildningssatsningar i Norrbotten. Arbetsmarknadsutbildningen var 

en utbildningsform som vände sig till människor som var eller riskerade att bli arbetslösa. 

Utbildningen var kostnadsfri om deltagaren var berättigad till aktivitetsstöd motsvarande a-

kasseersättning. Syftet med arbetsmarknadsutbildningen var att förbereda arbetssökande för 

arbete inom handel och serviceyrken för att matcha rätt personer till den kompetens som 

arbetsgivarna efterfrågar. Utbildningen anordnades i huvudsak i Haparanda men pågick även i 

Kalix och Övertorneå till vilka deltagarna rekryterades från Norrbotten4. 

 

                                                 
2 Intervju med tjänsteman på Arbetsförmedlingen i Haparanda. 
3 Intervju med tjänsteman vid Utbildningsföretaget. 
4 Intervju med tjänsteman på Arbetsförmedlingen i Haparanda. 
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1.2 

1.3 

1.4 

SYFTE OCH FORSKNINGSFRÅGOR 

Syftet med denna studie är att undersöka om och på vilket sätt arbetsmarknadsutbildningen i 

Haparanda rustar utbildningsdeltagarna med den kompetens som arbetsgivarna efterfrågar vid 

rekrytering i Haparanda.  

 

Följande frågeställningar aktualiseras: 

• Vilken kompetens får utbildningsdeltagarna del av genom arbetsmarknadsutbildningen?  

• Vilken kompetens efterfrågas av arbetsgivarna vid rekrytering inom handel och service i 

Haparanda? 

• Hur sker rekrytering till de nyetablerade företagen i Haparanda? 

 

AVGRÄNSNINGAR 

Studien begränsas till att omfatta arbetsförmedlingens och utbildningsföretagets avsikt med 

arbetsmarknadsutbildningen. Därutöver studeras vilken kompetens arbetsgivarna efterfrågar 

samt utbildningsdeltagarnas upplevelser av den kompetens de erhållit genom 

arbetsmarknadsutbildningen. Vidare begränsas studien till informanter från Haparanda 

kommun.  

 

BEGREPPSDEFINITIONER  

Här nedan redovisas centrala begrepp för denna studie. 

  

Nyckelpersoner - så kallade huvudpersoner på Utbildningsföretaget och Arbetsförmedlingen som 

hade hand om arbetsmarknadsutbildningens upplägg och innehåll. 

 

Utbildningsdeltagare - den elev som genomförde arbetsmarknadsutbildningen. Deltagaren/eleven 

skulle vara minst 20 år.  

 

Föreläsare - de personer som undervisade deltagarna inom olika kompetensområden. 

Föreläsarna arbetade dels inom Utbildningsföretaget men inhyrda lokala historiker och egna 

företagare föreläste även på utbildningen.  
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Rekrytering - en åtgärd som syftar till att genom anställning tillgodose företagets behov av 

personal (Granberg 1999). 

 

Kompetensområden – arbetsmarknadsutbildningens teman som deltagarna fick undervisning i; 

service, handel, kundservice, lokal och rysk kultur, marknadsföring, konsument och 

marknadsrätt, säkerhet hot och våld, miljö, språk, förberedande data, ergonomi, hälsa och 

friskvård, jämställdhet samt hjärt och lungräddning.  

 

Utbildningsföretag - det företag som arbetsmarknadsutbildningen utförs på. Det var 

Utbildningsföretaget som bestämde vem som skulle föreläsa och vilka ämnen kompetensen 

skulle framkomma genom på arbetsmarknadsutbildningen. 

  

Utbildningsinriktning - den inriktning på arbetsmarknadsutbildningen som deltagaren valde att 

fördjupa sig i. Det fanns tre inriktningar och alla tre gick att kombinera med varandra.  

1) Handelsinriktningen belyste kundservice, butiksekonomi, butiksprissättning och rabatter, 

kassahantering och svinn, varumottagning och lager, valutahantering, betalningsmedel, 

inredning och skyltning, inköp och sortiment, skyltfönster, produktpresentationer samt 

butikens lönsamhet.  

 

2) Restauranginriktningen handlade om serveringskunskap och hygien. Deltagarna fick lära 

sig om matsedlars uppbyggnad, kännedom om måltidsdrycker, serveringsmetoder, 

material, redskap och utrustning, hur ett restaurangbiträde dukar upp, bärteknik, 

uppträdande, ändamålsenlig klädsel, arbets- och livsmedelshygien, mikrobiologi, 

smittkällor och livsmedelsburna infektioner. 

 

3) Hotellinriktningen behandlade grundläggande kunskaper om hotellreception, 

våningsservice och konferensverksamhetens arbetsuppgifter.  
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1.5 DISPOSITION 

Det första kapitlet ger en översikt över studiens komplexitet och bakgrund. Kapitel två redogör 

för tidigare forskning om Ikea. Kapitel tre redogör för studiens empiriska material och 

metodologiska övervägande. I kapitel fyra skildras den teoretiska referensramen som är 

väsentlig till studiens resultat och kapitel fem beskriver studiens empiriska resultat. 

Avslutningsvis i kapitel sex diskuteras det empiriska resultatet och den teoretiska referensramen 

där tolkning och slutsatser redogörs och som bilagor finns intervjuguider med teman för 

intervjuerna. 
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2. TIDIGARE FORSKNING 

I det här avsnittet presenteras tidigare forskning om företaget Ikea. 

 

2.1 IKEA 

Ikea fanns år 2006 i ett 30-tal länder och på fyra kontinenter i världen och är världens största 

möbelkedja. Ikea grundades 1943 av Ingvar Kamprad och på nästan 60 år har Ikea blivit mer 

än bara ett företag, det är även ett koncept (www.ikea.se). Frilandsjournalisten och författaren 

Stellan Björk (1998) har i sin bok Ikea - entreprenören, affärsidén, kulturen, skildrat företaget Ikea. 

Björk menar att Ikeas stora besökarantal konkurrerar ut svenska turistattraktioner som Skansen, 

Liseberg och Gröna Lund. Ikea varuhusen har utvecklats till utflyktsmål för hela familjen och 

därmed har Ikea även en samhällsuppgift, att erbjuda bra möbler till så lågt pris så att flertalet 

konsumenter ska ha råd att köpa varorna. Ikea riktar sig främst till målgruppen unga familjer 

som inreder sitt första hem vilket gör det svårt för andra möbelföretag att konkurrera med Ikeas 

priser. Ikeas affärsidé lyder ”Vi skall erbjuda ett brett sortiment form- och funktionsriktiga 

heminredningsartiklar till så låga priser att så många människor som möjligt får råd att köpa dem.” Enligt 

Björk innebär Ikeas affärsidé att det i stort sett aldrig ska gå att få tag på en motsvarande vara till 

ett lägre pris hos en konkurrent. Om det skulle inträffa sänker Ikea priset eller tar bort varan ur 

sortimentet (Björk 1998). 

 

Ikeakulturen bygger på starka värderingar, kostnadsmedvetande, entusiasm, förnyelse, 

gemenskap, ödmjukhet, sunt förnuft, enkelhet, sparsamhet och vänlighet. Vilket handlar om att 

många människor ska ha råd att handla på Ikea och det som är bra för kunderna är på sikt bra 

för Ikea. Huvudtemat för Ikeakulturen är att medarbetaren ska ha ödmjukhet inför 

arbetsuppgifterna och respekt för medmänniskor och arbetskamrater. Ödmjukhet betyder att 

människan ska vara självkritisk och inte slå sig till ro med framgång (Björk 1998). Ett annat 

inslag i ikeakulturen är den så kallade Ikeaandan, vilket handlar om Kamprads eget engagemang 

i företaget och kunderna. En före detta Ikea chef beskrev Ikea kulturen som en stor 

arbetsglädje och entusiasm. Ikea chefen sa ”Jag har aldrig stött på en sådan entusiasm och arbetsglädje 

i något annat företag. Man behövde knappt be medarbetare att jobba över, de ställde upp självmant. Folk 

ger helt enkelt några procent mer av sig själva än man gör i det flesta andra företag och det gör mycket för 

resultatet” (Björk 1998, sid 163).  
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Björks slutsats över Ikeas framgång i Sverige och övriga världen är ett resultat och en 

kombination av å ena sidan ett genialt koncept, med självbetjäning där kunden gör jobbet 

genom att montera ihop varorna själva, låga inköpspriser tack vare stora volymer och nära 

samarbete med leverantörerna och å andra sidan starkt engagemang, motivation, kreativitet och 

sunt förnuft. Det ska vara en kombination av ett smart konceptuellt upplägg med enorma 

volymer och därför låga priser och en extremt stark företagskultur med stor motivation och 

lojalitet hos de anställda (Björk 1998).  
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3. METODOLOGISKA ÖVERVÄGANDEN  

I följande avsnitt beskrivs den kvalitativa forskningsansatsen, tillvägagångssätt, urval vid deltagande 

observationer och intervjuer samt etiska ställningstaganden. 

 

3.1 

3.2 

KVALITATIV ANSATS 

För att besvara syftet har en kvalitativ metod använts i studien. Att göra en kvalitativ studie 

innebär enligt professor Steinar Kvale (1997) att forskaren gör intervjuer för att undersöka och 

söka förstå den intervjuades berättelser. Kvalitativ metod valdes för att få en djupare förståelse 

om kompetensbegreppets innebörd vid rekrytering och vad deltagarna erhåller för 

kompetensområden som är av betydelse för att få en anställning på de nyetablerade företagen i 

Haparanda. Det är således inte fråga om att utgå från någon hypotes som skall prövas mot 

empirin. Avsikten är att genom intervjuer med nyckelpersoner på Utbildningsföretaget och 

Arbetsförmedlingen, utbildningsdeltagare till arbetsmarknadsutbildningen samt 

rekryteringspersonal till några av de nyetablerade företagen i Haparanda, besvara syftet att studera 

om och på vilket sätt arbetsmarknadsutbildningen i Haparanda rustar utbildningsdeltagarna med den 

kompetens som arbetsgivarna efterfrågar vid rekrytering i Haparanda. En kvalitativ undersökning går 

ut på att jag som forskare söker efter fenomenets betydelse (Kvale 1997). Som forskare 

använder jag intervjutillfället för att få fram informantens muntliga uppgifter och berättelser, 

därefter följer jag upp informantens berättelser för att få en förståelse av forskningens teman 

(Widerberg 2002). Den kvalitativa metoden valdes istället för kvantitativ metod eftersom den 

kvalitativa metoden möjliggör en djupare förståelse av kompetensområdenas innebörd och 

betydelse (Kvale 1997).  

 

INTERVJUER 

Semistrukturerade intervjuer valdes för att få insikt i utbildningen samt en djupare förståelse för 

de nyetablerade företagens efterfrågade kompetens vid rekrytering. Semistrukturerade 

intervjuer är intervjuer som består av fastställda teman där följdfrågorna varierar beroende på 

informantens svar (Forsman 2002). På så sätt kan informanten lättare uttala sig om det han eller 

hon har en uppfattning om och informanterna har möjlighet att ge rikligare och 

kompletterande svar. Eventuella missförstånd går att reda ut redan under intervjun och nya 
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intervjufrågor skapas utifrån ny information som uppkommer (Ejvegård 2003).  Intervjuer 

byggs upp genom kunskap när jag som forskare har ett samspel med den intervjuade. Ett 

gemensamt tema förs i en dialog där forskarens uppgift är att försöka förstå innebörden av vad 

informanten berättar för att sedan kunna analysera intervjun (Kvale 1997).  

 

Varje intervju genomfördes med stöd av en intervjuguide. En intervjuguide används för att 

ange de teman som är aktuella för forskningen. Temana tas upp tillsammans med 

semistrukturerade intervjufrågor som ska användas till intervjun där intervjuguiden ger en 

översikt av vad som ska ingå i intervjun (Kvale 1997). I denna studie har fyra olika 

intervjuguider används, en till varje intervjugrupp (se bilaga). Den första intervjuguiden belyste 

rekryteringsprocessen till arbetsmarknadsutbildningen och där var teman; bakgrund till 

utbildningen, rekrytering, urval, kompetens samt bedömning och antagningsbeslut. 

Intervjuguiden till Utbildningsföretaget hade teman rörande utbildningens upplägg, 

kompetensområden, praktik samt mål med utbildningen. Vidare hade deltagarnas intervjuguide 

teman gällande deltagarens bakgrund, tidigare kompetens, utbildningens kompetensområden, 

praktiken, ny kompetens samt mål med utbildningen. Avslutningsvis belyste arbetsgivarnas 

intervjuguide teman som rekryteringsprocessen, urval samt arbetsmarknadsutbildningen. Till de 

olika intervjuguiderna användes delfrågor berörande temana. Intervjuerna var inte identiska på 

grund av att jag som forskare använde semistrukturerade frågor (Kvale 1997). 

 

3.3 DELTAGANDE OBSERVATION  

Deltagandeobservationer utförs vanligtvis när forskaren vill studera människors beteende och 

deras samspel med sin omgivning. Det är lättare för forskaren att få kunskap om människors 

beteende genom observationer istället för intervjuer (Kvale 1997). En deltagande observation 

innebär att forskaren aktivt deltar i den situation som skall studeras (Ejvegård 2003). För att få 

en ökad kunskap och fördjupad förståelse för det som studerats och därmed få ta del av vilken 

kompetens deltagarna får kännedom om genom utbildningen gjordes deltagandeobservationer. 

Syftet med deltagandeobservationerna var inte att studera deltagarnas beteende utan 

observationerna valdes som komplement till intervjuerna för att tillgå fakta som inte finns i 

någon litteratur.  
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3.4 URVAL OCH TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 

I denna studie var alla informanter okända för mig som forskare. Vid studiens start kontaktades 

Utbildningsföretaget för att berätta om mitt intresse i att göra en undersökning om deras 

arbetsmarknadsutbildning. Studien syftar till att studera om och på vilket sätt 

arbetsmarknadsutbildningen i Haparanda rustar utbildningsdeltagarna med den kompetens som 

arbetsgivarna efterfrågar vid rekrytering i Haparanda. Populationen i undersökningen är därför 

nyckelpersoner på Utbildningsföretaget och Arbetsförmedlingen, deltagare på 

arbetsmarknadsutbildningen samt rekryteringspersonal på de nyetablerade företagen i 

Haparanda.  

 

Studien baserades på intervjuer med nio informanter. Populationen har delats in i 

undersökningsgrupper där nyckelpersonerna till Utbildningsföretaget och Arbetsförmedlingen, 

utbildningsdeltagarna och rekryteringspersonal utgjorde varsin grupp. Med hjälp av 

nyckelpersonerna på Utbildningsföretaget har jag fått hjälp att vidareförmedla kontakter, ett så 

kallat snöbollsurval (Kvale 1997). I en kvalitativ studie är det vanligt att ha ett mindre urval 

eftersom studien avser att nå en djupare förståelse, vilket motiverar valet av nio informanter. 

Svårigheter inom kvalitativ forskning kan vara att det är svårt att generalisera på grund av ett 

fåtal informanter men Kvale (1997) tar upp att enligt psykologin får forskaren fram generella 

svar genom att koncentrera sig på ett fåtal intensiva studier.  

 

Den teoretiska referensramen låg till grund för de olika intervjuguiderna där 

forskningsprocessen inleddes med att studera litteratur till den teoretiska referensramen. 

Sökmotorer som användes var Luleå Tekniska Universitets bibliotek och Luleå stadsbibliotek. 

Sökord som nyttjades var bland annat kompetens, utbildning, Haparanda, Ikea och rekrytering. 

Intervjuprocessen inleddes med en intervju med två nyckelpersoner på den lokala 

Arbetsförmedlingen samt en intervju med två nyckelpersoner på Utbildningsföretaget. De två 

informanterna vid Utbildningsföretaget var de huvudsakliga kontaktpersonerna under studien. 

Genom intervjuerna med dessa fyra nyckelpersoner fick jag information om utbildningens 

kompetensområden, målet med utbildningen samt upplysningar om rekrytering till 

arbetsmarknadsutbildningen. 
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Den tredje delen av intervjuprocessen omfattade intervjuer med utbildningsdeltagare. Av 

nyckelpersonerna på Utbildningsföretaget fick jag som forskare dels kontaktuppgifter med 

utbildningsdeltagarnas namn och val av praktik, samt praktikplatsens butiksansvariges namn och 

telefonnummer. Utbildningsdeltagarna som intervjuades genomförde sin praktik i Luleå vilket 

möjliggjorde personliga sammanträffanden med informanterna. Syftet med dessa intervjuer var 

att intervjua tre utbildningsdeltagare för att få en förståelse av vad utbildningsdeltagarna 

uppfattade att de hade utvecklat för kompetens samt vad de ansåg om utbildningen.  

Praktikplatsens butiksansvarige kontaktades på varje företag för att boka tid för en intervju med 

deltagaren. Jag berättade om syftet med intervjun och tre deltagare samtyckte till att medverka i 

undersökningen. Därefter bestämdes tid och plats för en enskild intervju med varje 

utbildningsdeltagare. Två av informanterna intervjuades under arbetstid på deras praktikplats 

varav den tredje intervjuades i sin bostad efter arbetstid. Val av intervjuplats förekom enligt 

överenskommelse med informanten. Den geografiska närheten gjorde att det var lättare för 

informanterna att själv välja tidpunkt för intervju. Detta skapar trygghet och gynnar en öppen 

och bekväm dialog mellan mig som intervjuare och utbildningsdeltagare som informant (Miles 

& Huberman 1994).  

 

Intervjuprocessens fjärde del bestod av två intervjuer med rekryteringspersonal vid nyetablerade 

företag i Haparanda. Dessa intervjuer syftade till att förstå vilken kompetens företagen 

efterfrågade vid rekrytering. Urvalet av dessa företag möjliggjordes med hjälp av 

Utbildningsföretagets kontakter med nyetablerade företag. Två rekryterare vid två olika företag 

intervjuades. På grund av rekryteringspersonalens geografiska läge förelåg båda intervjuerna 

över telefon. Samtliga nio intervjuer har bandats och nedtecknats av mig själv som forskare.  

Intervjuernas längd varierade och varade mellan 45 minuter till 1 ½ timme.  

 

Fyra observationstillfällen, det vill säga fyra lektionstillfällen genomfördes under två arbetsdagar. 

Varje lektion omfattade tre timmar. Två av lektionerna bandades efter samtycke med föreläsare 

och deltagare för att erhålla faktainformation om arbetsmarknadsutbildningen. Alla fyra 

observationstillfällen förekom öppet där studiens syfte presenterades och syftet med mitt 

deltagande vid lektionstillfället.  
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3.5 

3.6 

ANALYS 

Intervjuerna nedtecknades där det talade språket blev till skriftspråk. Denna skrift gjordes så 

ordagrant som möjligt, med alla skratt, upprepningar och harklingar som förekom (Kvale 

1997). Efter intervjun skrivits ned lästes respektive intervju igenom för att få en uppfattning av 

innehållet. Därefter gjordes en induktiv meningskategorisering, vilket innebar att intervjuerna 

kodades till kategorier där långa uttalanden reducerades till enklare kategorier, som utgjorde de 

teman som blev centrala i intervjuerna. I och med att dessa teman utkristalliserats har 

informanterna avpersonifierats (Kvale 1997). Denna process genomfördes på samma sätt med 

varje intervjugrupp för sig.  
 

Vidare sammanställdes deltagandeobservationerna till en observation där intryck från 

utbildningen kodades till teman rörande utbildningens innehåll. Slutligen sammanställdes 

observationerna med intervjuerna till de teman som intervjuerna utkristalliserat. Därmed 

splittrades materialet till helt nya teman som redovisas i resultatdelen i uppsatsen. Genom att 

teman vuxit fram har även jag som forskare erhållit distans till intervjumaterialet (Kvale 1997). 
 

De utkristalliserade teman i resultatet är; 1) att beskriva vad en arbetsmarknadsutbildning är, 2) 

Utbildningsföretagets, Arbetsförmedlingens, utbildningsdeltagarnas och arbetsgivarnas 

förväntningar och mål med utbildningen, 3) redogöra för utbildningsmiljön och vilka metoder 

som används för lärande av de olika kompetensområdena, 4) utbildningsdeltagarnas nya 

kompetenser efter genomförande av arbetsmarknadsutbildningen samt 5) beskriva 

arbetsgivarnas efterfrågade kompetens på en medarbetare, vilka metoder som använts i 

rekryteringssyfte av medarbetaren samt anställningsbarheten till Haparandas nya arbetsmarknad. 

I resultatet har citat använts för att synliggöra informanternas egna berättelser. Citaten har 

redigerat från talspråk till skriftspråk utan att citaten har ändrats innehållsmässigt.  
 

ETISKA STÄLLNINGSTAGANDEN  

I en vetenskaplig studie har jag som forskare etiska regler att förhålla mig till. Forskaren har 

själv det yttersta ansvaret att se till att forskningen är av god kvalitet och etiskt godtagbar. 

Forskning styrs av flera outtalade och uttalade normer som talar om hur forskaren gör ett gott 

arbete. De etiska reglerna inom forskning är något som bland annat innebär att forskaren lovar 

informanterna konfidentialitet. Det vill säga att jag som forskare har full kännedom om 

informanternas identitet men behåller den för sig själv. Jag som forskare utlovade informanterna 
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att de inte skulle kunna identifieras i rapporten genom användning av fingerade namn. För att 

det inte skulle vara möjligt att identifiera informanterna fodrades även tystnadsplikt samt att jag 

inte utelämnade redovisningar av data som skulle kunna bidra till att informanten skulle kunna 

bli igenkänd (Kvale 1997). 

 

De två första intervjugrupperna var nyckelpersonerna på Arbetsförmedlingen och 

Utbildningsföretaget i Haparanda. Informanterna på Arbetsförmedlingen har erhållit fingerade 

namn; Anita och Stefan och de på Utbildningsföretaget; Göran och Gustaf.  Samtliga fyra 

informanter var bosatta i Haparandaområdet och hade god inblick i företagens etablering i 

Haparanda och innehållet i arbetsmarknadsutbildningen. Den tredje gruppen som intervjuades 

var utbildningsdeltagare som hade genomfört den teoretiska delen i utbildningen och hade 

påbörjat praktik i Luleå. Utbildningsdeltagarna som var informanter namnges i studien för Lisa, 

Andreas och Katarina. Den sista gruppen som intervjuades var rekryteringspersonal vid de 

nyetablerade företagen och dessa har fått namnen; Joakim och Mats.   

 

Vid genomförandet av undersökningen har hänsyn tagits till vetenskapsrådets forskningsetiska 

principer och beaktat de fyra etiska reglerna. Den första etiska regeln är, Informationskravet: 

Forskaren ska informera de personer som är berörda av forskningen om vad forskningen 

handlar om och syftet med studien (www.vr.se). I denna studie informerades informanterna 

om syftet med studien och vilken betydelse intervjuerna hade för studien innan intervjuerna 

genomfördes. Mina informanter fick på så sätt information om vad deras intervjuer skulle 

användas till. Den andra etiska regeln är, Samtyckeskravet: Informanterna i undersökningen har 

själva rätt att bestämma över sin medverkan och ska därför samtycka för att delta i studien 

(www.vr.se). Det var helt frivilligt att delta i denna undersökning. I och med att intervjuerna 

var frivilliga fick informanterna själva avgöra om han eller hon ville medverka i studien.  

 

Vidare förklaras den tredje etiska regeln, Konfidentialitetskravet: Konfidentialitet handlar om 

sekretess där uppgifterna från informanternas personer ska antecknas, lagras och avrapporteras 

på ett sådant sätt att enskilda människor inte kan identifieras av utomstående (www.vr.se). 

Mina informanter informerades om att de uppgifter som insamlats behandlas konfidentiellt, 

vilket innebar att inga utomstående fick veta vem som lämnat vilka uppgifter till mig som 

forskare. Informanterna är därmed anonyma och ingen enskild person identifieras.  Den fjärde 

och sista etiska regeln är, Nyttjandekravet: Uppgifterna som framtagits om enskilda personer får 
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bara användas för forskningsändamål. Det innebär att informanternas berättelser inte får 

användas eller utlånas för kommersiellt bruk eller andra icke-vetenskapliga syften (www.vr.se). 

Informanterna i studien informerades att deras personuppgifter och berättelser endast avsåg att 

användas för forskningsändamål till min C/D uppsats. Informanterna har inte fått tillgång till 

varandras intervjumaterial och vet inte vilka andra som medverkat i studien. Det är dock inte 

möjligt att utesluta att informanterna själva har talat med varandra om medverkande i studien, 

vilket eventuellt kan påverka hur informanterna svarat på intervjufrågorna. På grund av detta 

valdes semistrukturerade intervjuer (Kvale 1997). Ett annat etiskt problem kan vara att 

Haparanda är ett relativt litet samhälle. Vilket gör att informanterna kan känna igen andra och 

sig själva. 
  

3.7 TILLFÖRLITLIGHETSÖVERVÄGANDEN 

Inom forskning är det viktigt att se över tillförlitligheten över det studerande objektet. Det 

handlar om validitet och reliabilitet som beskriver värdet av studien. Validitet innebär att 

forskaren granskar trovärdigheten i informanternas uttalanden, studera om resultatet är giltigt. 

Det vill säga att se om forskaren i en intervjuundersökning undersöker det han eller hon avser 

att undersöka (Kvale 1997). För att undersökningen studerar det jag som forskare avser att 

studera har syftet med studien kontrollerats genomgående och på så sätt har den röda tråden 

genomsyrat hela arbetet. Vidare har goda förberedelser inom ämnet förekommit innan 

intervjuerna för att skapa hög validitet i studien. För att undvika egna tolkningar har 

bandspelare använts vid intervjutillfällena så att möjlighet fanns att gå tillbaka och lyssna på 

informanternas berättelser om så önskades.  

 

Reliabilitet betyder att forskarens påverkan på intervjuerna ska minska och att forskaren ska 

reflektera över hur han eller hennes förförståelse får konsekvenser för undersökningens resultat. 

Reliabilitet mäter med andra ord tillförlitligheten i forskningen (Kvale 1997).  Syftet med 

reliabiliteten är att en annan forskare ska kunna genomföra samma studie och komma fram till 

samma slutsats. Ju högre reliabilitet forskaren har desto säkrare är den data forskaren samlat in. 

Vid intervjustudier är det svårt att få en hög reliabilitet därför att det handlar om tolkningar av 

människor (Thuren 1996).  Denna studie har därför använt tydliga redogörelser och 

motiveringar över tillvägagångssätten för att läsaren på ett överskådligt sätt ska kunna följa med 

hur studien är utförd.  
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4. TEORETISK REFERENSRAM  

Detta kapitel redogör för den teoretiska referensramen. Inledningsvis beskrivs kompetensbegreppets betydelse 

för att belysa på vilket sätt arbetsmarknadsutbildningens kompetensområden kan påverka deltagarna genom 

formell och informell kompetens. Vidare hjälper sociologen Anders Perssons teori om den sociala 

kompetensen vår förståelse för människans förmåga att fungera i olika grupper. Sociologen Pierre Bourdieus 

beskriver kapital, habitus och fältbegrepp vilket hjälper vår förståelse för människans handlingar. 

Avslutningsvis beskrivs kompetensens betydelse vid rekrytering. 

 

4.1 KOMPETENSBEGREPPET 

4.1.1 KOMPETENSBEGREPPETS BETYDELSE  

Forskare har diskuterat kompetensbegreppets betydelse och innebörd. Axelsson (1996) menar 

att kompetens skapas när en individ har en förmåga att använda sina kunskaper och färdigheter 

i specifika situationer. Inom företag innebär det att medarbetaren ska ha förmågan att klara de 

olika krav som ställs i en viss situation i företaget (Axelsson 1996). Alla medarbetare behöver 

inte vara lika bra på att hantera alla uppgifter utan människor är olika men medarbetarna bör, 

gemensamt kunna lösa de arbetsuppgifter företaget, avdelningen eller gruppen ställs inför 

(Anttila 1999). Enligt Granberg (1999) förklaras kompetens som mötet mellan verksamhetens 

och de anställdas resurser och behov. Kompetens handlar om något som utförts och den 

existerar inte förrän kompetensen har upptäckts. Kompetens består av attityder och skicklighet 

och grunden för att kompetens ska uppstå är kunskap. Kompetens kan sägas dels bestå av 

attityder som förutsäger kortsiktigt och långsiktigt beteende och dels av kunskap, det vill säga 

kunskap som medarbetaren behöver besitta för att nå målen i organisationen. Kunskap är 

således ett redskap för kompetensen och kunskapen fyller en funktion genom att underlätta 

lösningen av ett problem eller en verksamhet. För att kunna utföra sitt arbete behöver 

medarbetaren skicklighet och förmåga till att utföra en fysisk eller mental uppgift och aktivt 

handla mot ett mål (Granberg 1999). 
 

4.1.2  FORMELL OCH INFORMELL KOMPETENS   

Kompetens kan förklaras som informell skicklighet och den behörighet som ligger till grund 

för att lösa en uppgift. Den informella skickligheten kallas för funktionell kompetens och 
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berörigheten för formell kompetens. Den formella kompetensen betyder att antingen så har 

människan behörighet eller så har den det inte och den utvecklas vanligen genom utbildning, 

diplom, dokumenterad erfarenhet och examen i någon form. Medarbetaren behåller sin 

formella kompetens till det att han eller hon via utbildning eller annat utökar sin behörighet 

och därmed höjer sin formella kompetens (Anttila 1999).  

 

Anttila (1999) menar att den informella kompetensen utvecklas gradvis. Den innehåller inget 

antingen eller som den formella kompetensen, utan informell kompetens utgörs av en gradvis 

ökande förmåga att lösa ett problem eller en uppgift. För varje gång medarbetaren tvingas 

hantera ett problem, en situation eller en uppgift, höjer han eller hon sin förmåga, det så 

kallade ”learning-by –doing”. Efterhand lär medarbetaren sig att känna igen och hantera olika 

varianter av liknande problemställningar och situationer, på så sätt byggs det upp en struktur av 

erfarenheter, lösningar medarbetaren provat och kunskap om vilka lösningar som fungerat i 

olika sammanhang och vilka som inte gjort det. Medarbetaren lär sig var och hur han eller hon 

kan hitta information och av vem medarbetaren kan få stöd av, den informella kompetensen 

kallas även för den tysta kunskapen enligt Anttila (1999). 

 

4.1.3 KOMPETENS GENOM SERVICE TILL KUND 

Service är den kompetens som gestaltas genom medarbetarens tjänster som erbjuds till kunden. 

En kund påverkas av sina vanor och förväntningar när han eller hon utvärderar en tjänst.  En 

god normal service accepteras av kunden utan någon eftertanke. Det är när servicen är mindre 

god som kunden lägger märke till den. Kunden accepterar däremot att bli bättre behandlad än 

förväntan men om servicen i något avseende är sämre än förväntan registreras det omedelbart 

och kunden reagerar på det. Detta kan förklaras genom ett exempel; kvalitén på en korvkiosk 

kan upplevas som utomordentlig fastän silverbestick saknas i och med att kunden inte förväntar 

sig silverbestick när de besöker företaget. Det är när den förväntade servicen som kunden har 

från tidigare erfarenheter inte uppnås som kunden blir missnöjd (Norrman 1985).  Enligt Gäre 

(2003) definieras förväntningar synonymt med förhoppning, hopp om och vision. Begreppet 

förknippas till att reflektera över kommande händelser, att betrakta kommande utveckling som 

sannolik eller hopp om viss utveckling som också bedöms som sannolik. Att förvänta innebär 

att göra sig förhoppning om, emotse, räkna på eller med (Gäre 2003). 
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Företagets medarbetare behöver lösa uppgifter för att deras kunder ska få ett värde och genom 

att lösa uppgifter skapas kompetens. För att kunden ska få en god service måste företagen 

utveckla kompetensen genom att höja förmågan att lösa uppgifterna. Resultatet blir att när 

kunden får en god service köper kunden tjänsten eller varan och visar därmed kundtrohet till 

företaget. Genom kundens ersättning kan företaget utveckla kompetensen och ett nytt 

erbjudande ges till kunden där kunden i sin tur får ett nytt värde och ger företaget en ny 

ersättning. Den här cirkeln visar att kompetens ger resultat som visar på god service till kunden 

(Anttila 1999).  

 

4.1.4 SOCIAL KOMPETENS   

Vad social kompetens betyder varierar beroende på sammanhanget, vilken sorts arbete det 

handlar om och inplaceringen i hierarkin. Sociologen Anders Persson (2000) menar att social 

kompetens handlar om förmågan att fungera i grupp eller förmåga att fungera i relationer med 

andra individer. Det kan exempelvis handla om att individen är samarbetsförmögen, lojal, 

anpasslig eller ärlig. Det talas ofta om social kompetens inom arbetslivet. Vilket syftar till 

förmågan att som medarbetare kunna smälta in i arbetsgruppen/arbetslaget (Persson 2000). 

 

Persson (2000) menar att många arbeten kräver social kompetens. Med det anses att individen 

ska ha en förmåga att ”ta folk”, vilket syftar till att individen har en förmåga att ingå i 

relationer, att vara lyhörd för den andre och kommunicera med omgivningen.  Enligt Persson 

handlar social kompetens även om den individuella förmågan att klara av det egna samhället, 

både i termer av anpassning och i förändring. Det kan liknas med sociologen Pierre Bourdieus 

habitus, att individen har ett socialt vanemönster, vilket har rötter i barndomen och som 

speglar den egna inplaceringen i samhället men som också styr hur samhället uppfattas och 

värderas och som ger mening åt upplevelser. Habitus tillhör med andra ord samhällets tröga 

element men det är ett element som bärs och reproduceras av individen (Persson 2000). 

 

4.2 KAPITALBEGREPPET 

Enligt sociologen Pierre Bourdieu (1992a) utgör begreppet kapital ett relationsbegrepp, vilket 

han delar upp i fyra kapitalformer, kulturellt kapital, ekonomiskt kapital, socialt kapital och 

symboliskt kapital. I det första, kulturellt kapital ingår utbildning, examina och finkulturell 
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färdighet. Ekonomiskt kapital är den andra kapitalformen och handlar om resurser i form av 

pengar och materiella tillgångar. Den tredje kapitalformen betecknar Bourdieu som socialt 

kapital som utgör det sociala nätverk som människan befinner sig i. Det sociala kapitalet är 

bland annat släktband och vänskapsförbindelser där vetskapen om att ha ett arbete eller inte och 

engagemang i föreningsliv kan vara faktorer som påverkar det sociala kapitalet. Ett lågt socialt 

kapital kan tolkas som isolering och utanförskap från omgivningen (Bourdieu 1992a).  

 

Den fjärde kapitalformen är symboliskt kapital. Med symboliskt kapital menas en tillgång, 

oavsett sammanhang där den erkänns ett värde. Det symboliska kapitalet är en tillväxt av de 

andra kapitalen och värderas först när det synliggjorts. Det symboliska kapitalet måste alltså 

offentliggöras och tillskrivas ett värde av en eller flera betraktare (Bourdieu 1992a). Toril Moi 

(1994) har tolkat sociologen Pierre Bourdieu där Moi menar att ett socialt kapital även är en 

relationell makt, det vill säga det antal kulturella, ekonomiska eller politiska användbara 

relationer som en människa har uppnått (Moi 1994). I Mois (1994) skildring av Bourdieu 

förklaras det eftertraktade diplomet eller examensbeviset som social magi där symbolen för ett 

förvandlingsnummer i grunden förändrar den utvalda människans innersta väsen. Moi (1994) 

menar att en människas examensbevis på exempel kunskaper i språk inte visar på den objektiva 

kompetensen att kunna utföra språkkunskaperna i verkligheten. Moi förklarar den objektiva 

kompetensen som kompetensens dubbelmening. Examensbeviset gör det möjligt för 

utbildningssystemet att ge ett så effektiv och övertygande bidrag till legitimeringen och 

naturaliseringen av makt utan att inneha den kompetens som finns i examensbeviset.  

 

Mois (1994) tolkning av Bourdieu visar att det är utbildningssystemet som är de största 

agenterna i det symboliska våldet, där kommer de från underprivilegierade sociala grupperna i 

samhället behöva utbildningskapitalet för att kunna avancera i samhället. Medan de som tillhör 

en mer privilegierad klass kan komma lika långt eller längre i samhället med mindre 

utbildningskapital genom att de har tillgång till stora mängder av annat kapital i form av 

ekonomiskt och politiskt kapital.  Utbildningspersonalen i samhället måste kunna bedöma 

elevernas kompetens objektivt, följden blir annars att de elever som betraktas som svaga elever 

kommer att bli svaga, likaväl som de som betraktas som framstående blir framstående. 

Bourdieus tro på utbildning är densamma som myten att utbildning är inträdesbiljetten till 

frihet och framgång (Moi 1994). 
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4.3 FÄLT & HABITUS 

Toril Moi (1994) har även tolkat Bourdieus fältbegrepp. Hon beskriver Bourdieus fältbegrepp 

som ett socialt rum där ett spel pågår, det är ett fält av objektiva relationer mellan individer 

eller institutioner som konkurrerar om samma belöning. Moi menar att ett fält är vilket socialt 

system som helst som kan visas fungera enligt denna logik. Deltagarna i fältet har som mål att 

ha makt över legitimiteten över de andra deltagarna i spelet som kan ge eller ta tillbaka makten. 

Med legitimitet menar Moi en institution, handling eller vedertagen praxis som är 

förhärskande, men inte öppet erkänd som sådan, det vill säga som tyst accepteras, är legitim 

(Moi 1994). Bourdieu förklarar alltså ett fält som objektiva relationer mellan individer eller 

institutioner som konkurrerar om samma belöning. Det är positioner som består av människor 

eller institutioner som strider om något som är gemensamt för dem (Bourdieu 1999).  

 

Ett fält uppstår när människan bestämmer vilka insatser och intressen som är specifika för fältet. 

Dessa insatser och intressen kan endast uppfattas av den som formats för att träda in i fältet. För 

att ett fält ska fungera krävs dels insatser av människor som har en habitus som innefattar både 

kunskap om och erkännande av fältets lagar och insatser. Alla människor som är engagerade i 

ett fält har grundläggande intressen, det som hör till fältets själva existens. Ett fält existerar när 

en avgränsad grupp människor och institutioner strider om något som är gemensamt för dem 

(Bourdieu 1992b). 

 

Moi (1994) menar att det måste finnas belöningar och deltagare i spelet för att ett fält ska 

skapas. Deltagarna måste vara utrustade med habitus, det vill säga ett system av dispositioner, en 

tanke, ett uttrycks och beteendevanor som används genom praktisk erfarenhet av fältet, för att 

ingå i fältet. Legitimitet är enligt Moi synonymt med Bourdieus habitusbegrepp, det vill säga 

ett system av dispositioner som är anpassade till spelet på fältet (Moi 1994). Bourdieu menar att 

habitus är mänskliga handlingar som påverkas av tidigare handlingar i livet. Det liv som 

människan lever och har levt, påverkar människans åsikter och sätt att handla, vilket bidrar till 

att olika erfarenheter återskapas, men också förändras om det uppstår oenighet mellan habitus 

och den sociala omgivningen (Bourdieu 1992a).  

 

Enligt Bourdieu (1992b) utgår människans handlingar från människans habitus och det finns 

inte två identiska individuella historier, likaså finns det inte två lika habitus (Bourdieu 1992b). 
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Habitus är människans position i samhället, vilken väg eller bana människan tagit och mängden 

och sammansättningen av människans kapital som ger grunden till vanemässiga sätt att förstå 

och handla, vilket betyder att genom habitus kan människan agera och förhålla sig ”naturligt” i 

olika miljöer (Bourdieu 1992a). 

 

4.4 KOMPETENSENS BETYDELSE VID REKRYTERING 

Varje företag måste för att vara unika utveckla sin egen kompetens. För att vara så unika som 

möjligt kan rekryteringspersonalen på företagen använda sig av en så kallad kompetensmodell. 

Det är en beskrivning av en rad kompetenser som anses vara viktiga för att en medarbetare ska 

fungera bra i yrkeslivet. Kompetenserna beskriver människan på ett sätt som har betydelse för 

yrkets arbetsuppgifter, det vill säga hur arbetaren gör saker och på vilket sätt han eller hon 

agerar för att uppnå resultat. Målet med kompetensmodellen är att skapa en översikt av alla 

kompetenser som är avgörande för en viss organisation (Lindelöw Danielsson 2003). 

Kompetensmodellen är en grund där företagen kan välja kompetenser som en viss 

yrkeskategori eller befattning kräver. Modellerna kan variera från företag till företag men 

huvudtanken är att den ska anpassas till hur många som kommer att vara involverade i arbetet. 

Varje företags rekryteringspersonal eftersträvar medarbetare med alla kompetenser men på de 

flesta arbeten fordras det inte mer än fyra till åtta kompetenser för att få en bra arbetskraft. Har 

organisationen fler kompetenser i sin kompetensmodell kan det leda till att en kompetens som 

inte är av avgörande betydelse får mer uppmärksamhet än en avgörande kompetens, därför är 

det viktigt för företaget att välja ut de viktigaste kompetenserna som ska ingå i modellen 

(Lindelöw Danielsson, 2003). 

 

Det är lättare för företagens rekryteringspersonal att rangordna kompetenserna eller dela upp 

kompetenserna i avgörande och önskvärda. En avgörande kompetens är en kompetens som är 

nödvändig för att utföra ett arbete, medan en önskvärd kompetens istället förbättrar funktionen 

men är inte helt avgörande för att uppfylla de mest grundläggande kraven i arbetet. I vissa 

organisationer kan det till exempel vara en nackdel att vara utåtriktad, en del arbeten kan vara 

väldigt ensamma och då kan den sociala kompetensen hindra medarbetaren, det vill säga att en 

person som är social ofta har sociala behov. Får inte medarbetaren denna tillfredsställelse är det 

mycket troligt att han eller hon inte trivs med sitt arbete, och därmed påverkas arbetsinsatsen 

negativt. Kompetensmodellen hjälper strukturen av intervjun. Det är genom att ge namn och 
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definiera kompetenser som det skapas en heltäckande bild av olika förmågor och 

förhållningssätt som är av vikt för organisationen (Lindelöw Danielsson 2003).  

 

För att anställa en medarbetare med den kompetens som efterfrågas i ett företag är det vanligt 

att använda intervjuer i rekryteringsprocessen. Intervjuaren lägger fokus på vad den sökande 

faktiskt gör och försöker ta fram konkreta exempel på beteenden som pekar på ett visst 

förhållningssätt. Inledningsvis består intervjun av breda kompetensområden för att få fram 

deltagarens erfarenheter. Vidare ställs fokuserade frågor om den sökandes uppnådda resultat vid 

tidigare arbeten för att få en fördjupad kunskap om den sökandes kompetensområden 

(Lindelöw Danielsson 2003).  
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5. RESULTAT 

Följande kapitel kommer att redogöra för resultatet av den empiriska undersökningen. Den empiriska 

undersökningen omfattar intervjuer med ett Utbildningsföretag i Haparanda, Arbetsförmedlingen i 

Haparanda, utbildningsdeltagare till en arbetsmarknadsutbildning samt rekryteringspersonal till två av de 

företag som nyetablerats år 2006 i Haparanda. Presentation av resultatet sker genom att inledningsvis 

beskriva vad en arbetsmarknadsutbildning är samt redogöra för Utbildningsföretagets, Arbetsförmedlingens, 

utbildningsdeltagarnas samt arbetsgivarnas förväntningar och mål med utbildningen. Vidare redogörs för 

utbildningsmiljön och vilka metoder som används för lärande av de olika kompetensområdena samt 

utbildningsdeltagarnas nya kompetenser efter genomförande av arbetsmarknadsutbildningen. Avslutningsvis 

beskrivs arbetsgivarnas rekrytering av medarbetare där den efterfrågade kompetensen, val av 

rekryteringsmetod samt anställningsbarheten till Haparandas nya arbetsmarknad skildras. I detta kapitel 

används citat för att stärka informanternas berättelser. Citaten visas genom citattecken (” ”) och när 

//…// används har citaten förkortats utan att ändra betydelsen i det informanten sagt. 

 

5.1 ARBETSMARKNADSUTBILDNING 

Arbetsmarknadsutbildningen i Haparanda omfattade cirka 400 platser under tiden november år 

2005 fram till december 2006. Den beräknades även att fortsätta under år 2007. 

Utbildningstiden varierade mellan 10 till 13 veckor där 7 veckor utgjorde teori och resterande 

tid mellan 3 till 6 veckor praktik. Utbildningen började i Haparanda med två grupper i 

november 2005 det vill säga ett år före öppnandet av Ikea.  Under hösten och vintern 2006 

utbildades ytterligare totalt nio grupper, sex grupper under vinterhalvåret och tre grupper 

under hösten. Det var totalt 242 deltagare som påbörjade utbildningen i Haparanda. I 

Övertorneå påbörjade två grupper med sammanlagt 40 deltagare och i Kalix sex grupper med 

totalt 120 deltagare.  

 

Föreläsningarna ägde rum i föreläsningssalar och deltagarna kunde nyttja grupprum till 

gruppövningar och egna studier samt nyttja datorer i studiesyfte. Utbildningen gick på heltid 

med 40 timmar arbetstid per vecka. Det var både kvinnor och män som genomförde 

utbildningen och åldrarna var mellan 20 till 60 år. Kön och åldersfördelningen efterfrågades 

jämn för varje utbildningsgrupp och varje utbildningsgrupp bestod av 25 till 30 deltagare som 

startade arbetsmarknadsutbildningen samtidigt. Vid utbildningens start var det 10 procent av 
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deltagarna som var män. Därmed uppstod ett problem för företag som bland annat Ikea, Rusta 

och Stadium i och med att de efterfrågade både män och kvinnor som medarbetare. För att 

reducera könsfördelningen gick Utbildningsföretaget ut i media att de efterfrågade män och att 

utbildningen riktade sig till båda könen. Efterhand ökade antalet män och könsfördelningen 

blev 77 procent kvinnor och 33 procent män, vilket ansågs vara till belåtenhet av 

Utbildningsföretaget;  

 

Vi gick ut i Norrbottensradion och gjorde reklam för utbildningen. Vi har även haft annons 

i Haparandabladet. …//… Så helt plötsligt efter denna annonsering så fick vi fler sökande 

som var män. Så männen vaknade till liv efter ett tag! Så utan den insatsen till media 

hade vi stått där med 10 procent män till utbildningen, så vi är otroligt nöjda med att vi 

idag har 33procent män.” (Göran, Utbildningsföretaget) 

 

Det förekom ingen intervju för att bli antagen till arbetsmarknadsutbildningen utan urvalet av 

deltagarna bedömdes av Arbetsförmedlingen utifrån ansökan som lämnades in skriftligen till 

Arbetsförmedlingen. Haparanda var en liten stad vilket gjorde att nyckelpersonerna på 

Arbetsförmedlingen hade kunskap om 90 procent av deltagarna som sökte till utbildningen, 

vilket medförde att intervjuer uteslöts vid rekrytering. Det fanns ingen tvångsrekrytering för att 

deltagarna hade varit långtidsarbetslösa utan ansökan var frivillig. Alla som sökte till 

utbildningen fick chansen att genomföra utbildningen. Det handlade om volymer varav 

massrekrytering kontinuerligt försiggick på Arbetsförmedlingen;   

 

”Vi måste göra kloka, snabba och bra beslut. Normalt sätt när vi jobbar med rekrytering 

jobbar vi med urval och intervjuer, olika förutsättningar och så vidare men det är det inte i 

det här fallet, utan det handlar om volymer där vi måste handla snabbt och i mängder.” 

(Stefan, Arbetsförmedlingen) 

 

Ovanstående citat visar att nyckelpersonerna på arbetsförmedlingen var tvungna att göra 

välbetänkta och snabba beslut till rekryteringen till arbetsmarknadsutbildningen. Hela 95 

procent av deltagarna som sökte uppfyllde de kriterier som Arbetsförmedlingen efterfrågade. 

Kriterierna var att deltagaren skulle vara motiverad att arbeta inom handeln och ha en vilja att 

ta del av nya kompetenser, vara social och utåtriktad samt vara intresserad av försäljning. 
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Nyckelpersonerna på Arbetsförmedlingen menade att om deltagaren var intresserad av handel 

och hade en vilja att arbeta på den nya arbetsmarknaden, var personen oftast utåtriktad;  

 

”Det handlar om vilja inte om kunskap.” (Anita, Arbetsförmedlingen) 

 

Utbildningsföretaget har sedan tidigare erfarenhet av att deltagare som börjar en utbildning 

sällan har en helhetssyn av vad syftet med utbildningen är. Därför inleddes utbildningen med 

en enkät om vad deltagarna hade för kunskap om Haparandas nya arbetsmarknad. Utefter 

deltagarnas kunskaper om Haparanda formades utbildningen. Nyckelpersonerna på 

Utbildningsföretaget tog hänsyn till deltagarnas tidigare kompetens och förändrade 

utbildningsprogrammet utefter vad deltagarna hade i sitt bagage och gjorde därefter en så 

individanpassad utbildning som möjligt. Att utbildningen var individanpassad betyder 

följaktligen att utbildningen var anpassad efter varje deltagares kompetens. En av 

nyckelpersonerna på utbildningsföretaget gick enskilt igenom varje deltagares tidigare 

kompetens och formade en studieplan utifrån tidigare erfarenheter och förhoppning om nya 

kompetenser. Att utbildningen var individanpassad medförde att deltagarna fick avgöra hur 

lång utbildning de ville genomföra och vilken kompetens de ville ta del av. 

 

5.2 FÖRVÄNTNINGAR OCH MÅL PÅ 

ARBETSMARKNADSUTBILDNINGEN 

5.2.1 UTBILDNINGSFÖRETAGET OCH ARBETSFÖRMEDLINGEN 

5.2.1.1 FORMELL KOMPETENS GENOM TEORETISK UTBILDNING 

Arbetsförmedlingens och Utbildningsföretagets förväntningar på arbetsmarknadsutbildningen 

var att utbilda utbildningsdeltagarna inom handel och service för att utbildningsdeltagarna 

skulle få en anställning på de företag som skulle etableras i Haparanda. Målet var att matcha 

utbud och efterfrågan på den lokala arbetsmarknaden för att få de arbetssökande i arbete. 

Utbildningsdeltagarna skulle erhålla ny kompetens inom handel och service där de skulle lära 

sig ge service till kunder inom handeln genom att erhålla en grundläggande förståelse för vad 

kunden har för behov av service. Arbetsförmedlingen eftersträvade att minska arbetslösheten i 

Haparanda och använde därefter Utbildningsförtaget som medel att förmedla formell 

 24



~ Social kompetens – vägen till anställning ~   

Kapitel 5 . Resultat 

kompetens i form av teoretiska undervisningar inom handel och service som de nyetablerade 

företagen förhoppningsvis skulle efterfråga. 

 

5.2.1.2 INFORMELL KOMPETENS GENOM PRAKTISK UTBILDNING 

Arbetsmarknadsutbildningen avslutades med tre till sex veckors praktik på ett företag. Målet 

med praktiken var att utbildningsdeltagarna därigenom skulle etablera kontakter på den lokala 

arbetsmarknaden Haparanda. Praktikens längd avgjordes på antalet utbildningsinriktningar 

utbildningsdeltagaren hade deltagit i. Varje utbildningsdeltagare fick välja antal inriktningar på 

utbildningen beroende på tidigare kompetens. Alla utbildningsdeltagare valde 

handelsinriktningen varav ett fåtal utbildningsdeltagare även kompletterade med hotell eller 

restauranginriktning för att därigenom få ökad kompetens som matchade fler 

kompetensområden. Utbildningsföretagets och Arbetsförmedlingens förväntningar på praktiken 

var att utbildningsdeltagarna skulle lära sig tillämpa de teoretiska kunskaper de fått från den 

formella kompetensen i utbildningen, dels genom att få inblick i försäljningsprocessen, vara 

delaktig i varuhantering, få en god insyn i kundbemötande, få insikter i kassaarbete samt få 

insikt i kundvårdsarbete på företaget de genomförde praktiken på, det vill säga den informella 

kompetensen.  Genom praktiken skulle utbildningsdeltagarna få möjlighet att visa upp sina 

kunskaper för att möjliggöra en eventuell anställning vid ett företag i Haparanda;  

 

”Vi ska kunna utrota arbetslösheten här i Haparanda. …//… Det kommer ju även folk 

utifrån och tar jobb men vår förhoppning är att arbetslösheten kommer sjunka här i 

Haparanda.”  (Anita, Arbetsförmedlingen) 

 

Ovanstående citat synliggör hur en tjänsteman vid Arbetsförmedlingen beskriver en 

förväntning och en förhoppning om att minska arbetslösheten i kommunen. 

 

5.2.2 UTBILDNINGSDELTAGARNA 

5.2.2.1 DEN FORMELLA KOMPETENSEN  

Utbildningsdeltagarna på arbetsmarknadsutbildningen var positiva och motiverade att börja 

utbildningen där utbildningsdeltagarnas förväntningar var att de skulle få arbete på den lokala 

orten, Haparanda. Några av utbildningsdeltagarna som hade flyttat till annan ort för att få 
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arbete såg nu möjligheten att återvända till Haparanda i och med Ikeas etablering. De sökte till 

arbetsmarknadsutbildningen med förhoppning om att få anställning på Ikea eller något av de 

andra nyetablerade företagen i Haparanda. De utbildningsdeltagare som arbetat inom service 

innan utbildningen menade att Haparanda hade ett väldigt lugnt tempo inom handeln innan 

Ikeas etablering. Haparanda var en liten stad innan Ikeas etablering där handeln inte var så 

omfattande och Haparandas gator bestod av en rofylld atmosfär; 

 

”Mina förväntningar är att få den teoretiska delen av service och jag vill veta hur service 

utspelar sig när Haparanda kommer att bli en stor handelsstad. Det kommer ju bli ett 

betydligt högre tempo i stan och befolkningen kommer att öka.” (Lisa, 

utbildningsdeltagare) 

 

Det huvudsakliga motivet för deltagandet i arbetsmarknadsutbildningen har varit att få arbete 

inom handel och service. Det kunde vara i en klädbutik, Ikea, hotell eller bokhandel; 

 

”Jag sökte in till utbildningen för att få in en fot inom handel så man eventuellt kan få ett 

jobb. Jag hade hört att vissa hade gått den och fick åka iväg till Ikea på praktik. Det är väl 

Ikea som är största dragpunkten men jag måste inte jobba precis där utan jag vill ha ett 

jobb inom handeln här i Haparanda.” (Katarina, utbildningsdeltagare) 

 

5.2.2.2 DEN INFORMELLA KOMPETENSEN 

Mot bakgrund av att det fanns tre utbildningsinriktningar att välja mellan var det några 

deltagare som valde att läsa två inriktningar med förhoppning om att få anställning inom 

handel, hotell eller restaurang;  

 

”Min förhoppning är att få jobb inom handel eller hotell här i Haparanda.  Jag tror det 

kommer att finnas jobb frågan är bara var man vill jobba, därför har jag valt att läsa flera 

inriktningar så att jag kan flera områden.” (Andreas, utbildningsdeltagare) 

 

Utbildningsdeltagare som endast valt en inriktning hade fyra veckors praktik på ett företag som 

matchade deras inriktning medan utbildningsdeltagare med två inriktningar gjorde tre veckor 

praktik på två olika företag som matchade respektive inriktning. Eftersom den lokala 
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arbetsmarknaden i Haparanda under utbildningstiden var begränsad spreds därför 

praktikplatserna över hela Norrbottens län och i undantagsfall även söderut om inte företaget 

fanns i Norrbotten. Utbildningsföretaget hade avtal med företag som skulle etablera sig i 

Haparanda där utbildningsdeltagarna kunde genomföra sin praktik. Deltagarna fick ange 

önskemål om praktikplats vilket i möjligaste mån försökte tillgodoses av Arbetsförmedlingen 

tillsammans med Utbildningsföretaget;   

 

”Praktiken kan vara på en annan ort än Haparanda, nu är många i Luleå för att 

genomföra sin praktikplats där på Barnens Hus, Rusta, Stadium och Hemtex för vi vet ju 

att dom företagen kommer ju hit sen. Så företagen vet ju hur det fungerar, det är bra och få 

praktikanter i sin butik i Luleå så har dom personal när dom öppnar i Haparanda. Då lär 

praktikanterna sig arbetsuppgifterna innan öppning.” (Stefan, Arbetsförmedlingen) 

 

Utbildningsdeltagarnas uppfattning var att praktiken hade gett mest behållning för att få tillträde 

till Haparandas arbetsmarknad. Praktiken utgjorde en tillämpning av de teoretiska kunskaper 

utbildningsdeltagarna förvärvat under utbildningen. Under praktiken fick utbildningsdeltagarna 

prova på alla arbetsområden i butiken så som försäljning, kassahantering och lagermottagning;  

 

”Jag får göra allt mellan himmel och gjord. Första dagen sparkade de ut mig och sa: sälj!!” 

(Andreas, utbildningsdeltagare) 

 

Utbildningsdeltagarna var positiva till praktiken och ansåg att de hade blivit väl omhändertagna 

vid de olika företagen. Det positiva enligt utbildningsdeltagarna var att de fick lära sig service i 

verkligheten och de hade fått ny kompetens av säljaryrket, i form av informell kompetens. 

Säljarens arbetsuppgifter var betydligt mer omfattande än vad utbildningsdeltagarna hade 

förväntat sig;  

 

” //…//Praktiken har gett otroligt mycket för mig som person. Jag har lärt mig mer om 

försäljning, som jag inte kunde sen tidigare. Förut jobbade jag från punkt A till punkt B 

med kunden, men nu följer man kunden genom hela butiken och ända ner till kassan om 

det behövs.” (Andreas, utbildningsdeltagare) 
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5.2.3 ARBETSGIVARNA  

5.2.3.1 DEN FORMELLA OCH INFORMELLA KOMPETENSEN 

I rekryteringsarbetet till de nyetablerade företagen i Haparanda fanns en förväntning om att de 

sökande till tjänsterna skulle vara människor med positiv inställning till arbete inom handeln 

men även att de hade grundläggande kunskaper i form av formell kompetens för arbete inom 

handel och service. Rekryterarna uppfattade att arbetsmarknadsutbildningen skulle bidra till att 

fler människor med annan bakgrund än inom handel och service skulle få möjlighet att genom 

utbildningen byta bransch. Enligt rekryterarna var det nödvändigt med en utbildning som 

snabbt kunde utbilda flera människor till de nyetablerade företagen i kommunen;   

 

”Jag är ju helt övertygad om att sådana här utbildningar höjer entusiasmen till arbete inom 

handel. Tidigare har vi fått kämpa med vår status att jobba i butik och som säljare.  Att 

vara säljare är ett av de äldsta yrkena och frågar du mig är säljaryrket det finaste arbetet 

man kan få. Jag tror att det är viktigt att man satsar på sådana här grejer som service och 

utbildning. Det höjer statusen på arbetena.” (Joakim, rekryteringspersonal) 

 

Rekryteringspersonalen på de nyetablerade företagen ansåg vidare att utbildningen bidrar till att 

erbjuda människor kompetens inom handel och service som ansågs efterfrågade för en 

anställning inom handeln i Haparanda. Rekryteringspersonalen menade att 

arbetsmarknadsutbildningen erbjöd utbildningsdeltagarna den kompetens som människor i 

större handelsstäder erhåller genom anställning på olika företag inom handeln. Det betyder att 

arbetsmarknadsutbildningen erhåller likvärdig kompetens inom handel och service som städer 

med stort handelsområde erhåller genom anställning inom handeln. Rekryteringspersonalen 

menade vidare att utbildningsdeltagarna både fick teoretisk (formell) och praktisk (informell) 

kompetens för arbete inom handeln efter deltagande i utbildningens teoretiska och praktiska 

del;  

 

”Det är också bra att deltagarna kommer in på arbetsmarknaden genom praktik på 

företagen som kommer till Haparanda. Det har ju varit svårt att få jobb i Haparanda 

tidigare, man har inte kunnat skaffa sig erfarenhet inom handel för att det inte funnits 

några jobb. Det här är ju en jätte bra väg både teoretiskt och praktiskt att få komma ut på 
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företag och skaffa sig erfarenhet och känna på hur det funkar.” (Joakim, 

rekryteringspersonal) 

 

5.3 UTBILDNINGSMILJÖ  

5.3.1 METODER FÖR LÄRANDE 

Metoden som utbildningen arbetat med har bestått av föreläsningar där det har anlitats både 

interna och externa föreläsare. Förutom föreläsningar har utbildningen utgjorts av självstudier 

och grupparbeten. Självstudierna har varierat beroende av utbildningsdeltagarnas 

intresseområden och val av teman. 

 

Det huvudsakliga kompetensområdet som utbildningsdeltagarna undervisades i var service, där 

behandlades bland annat olika typer av service, både teoretisk och praktisk service. Teoretisk 

service handlade bland annat om skyltar och broschyrer medan praktisk service kunde handla 

om var det fanns en toalett, provsmakning och bärhjälp.  Kundservice i sin tur kunde handla 

om hur en säljare bemöter en kund, attityd och kroppsspråk, klädsel och uppträdande att få 

kontakt med kunden och hur säljaren får kunden att köpa en vara. Vid dessa tillfällen 

behandlades även vad service innebär ifråga om konkurrensmedel, etik och moral, säljarens 

arbetsuppgifter samt bemötandet av eventuella klagomål och reklamationer.  

 

Ett annat inslag i arbetsmarknadsutbildningen var kunskaper om den lokala kulturen. Detta 

ansågs vara betydelsefullt i syfte att göra Haparanda unikt vilket handlade om 

utbildningsdeltagarnas kompetens om den lokala kulturen och dess historia;   

 

”//…// Men även lokal kultur, idag är det så att alla historieböcker handlar om södra 

Sverige medan vi har mycket historik här i Norrland som vi inte har fått reda på över 

huvudtaget i grundskolan. Så vi har anställt en lokal historiker för att hjälpa deltagarna 

med den lokala kulturen.” (Göran, Utbildningsföretaget) 

 

I ovanstående citat synliggörs bland annat att externa föreläsare rekryterats utifrån deras 

kompetens som överrensstämde med utbildningens kompetensområden. I och med Haparandas 

geografiska läge vid gränsen till Finland och inom räckhåll även Ryssland räknades det med att 
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förutom svenskar skulle även andra nationaliteter komma att ingå i kundkretsen. Därigenom 

har även andra kulturer så som den ryska berörts under utbildningen. För detta hade en extern 

föreläsare rekryterats i syfte att öka förståelsen för kunder från Ryssland.  

 

Ytterligare ett inslag i utbildningen har varit språkliga färdigheter i engelska, finska, ryska och 

yrkessvenska. Undervisningen i finska och engelska syftade till att deltagarna skulle lära sig 

muntlig kommunikation i en sälj och service situation, så som artighetsfraser, mått, enheter 

samt enklare information till kund. Språkundervisningen i ryska syftade till att lära deltagarna 

några enklare ryska fraser som kunde vara till användning i säljaryrket. Yrkessvenskan syftade i 

sin tur till förbättrade kunskaper i svenska för utbildningsdeltagare som inte hade svenska som 

modersmål. I detta sammanhang hade utbildningsdeltagarna önskat indelning i olika grupper 

beroende av tidigare språkkunskaper. De utbildningsdeltagare som hade grundläggande 

språkkunskaper upplevde att de inte fick någon ny kunskap samtidigt som andra 

utbildningsdeltagare vilka saknade tidigare språkkunskaper upplevde undervisningen 

komplicerad; 

 

”…//… Jag har inte läst så mycket språk, jo finskan har jag på papper men lärde mig 

inte ett ord, hon matade bara papper och stenciler. Jag hade hört att engelskan var samma 

som finskan, samma lärare samma upplägg, bara stenciler ingen undervisning så jag 

hoppade över engelskan … //… språkundervisningen var alltså jätte dålig.” (Andreas, 

utbildningsdeltagare) 

 

Ovanstående citat synliggör utbildningsdeltagarnas förväntningar på språkundervisningen där de 

hade förväntat sig nya språkliga färdigheter.  Utbildningsdeltagarna menade att 

språkundervisningen synliggjordes som formell kompetens genom diplomet men deltagarna 

kunde inte kommunicera i praktiken. 

 

Andra inslag i utbildningen har varit marknadsföring, köp och marknadsrätt vilket handlade om 

reklamationer, köparens rättigheter och garantier. Utbildningsdeltagarna uppfattade att 

kompetensområdena matchade vad arbetsmarknaden kunde efterfråga men att temana var svåra 

att få grepp om; 
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”Föreläsaren behandlade inte det som övningarna sen handlade om. Vi fick ej tillräcklig 

information på föreläsningarna till de enskilda uppgifterna. Det var också dåligt att 

självstudierna låg före undervisningen så man var tvungen och börja med de individuella 

uppgifterna innan genomgång av temat. Temat är bra och föreläsaren kan mycket och är 

duktig men kan inte den pedagogiska biten med undervisningen så att vi deltagare förstår 

vad hon säger.”  (Lisa, utbildningsdeltagare) 

 

Citatet visar på utbildningsdeltagarnas frustration att inte ha möjlighet att genomföra de 

individuella övningsuppgifterna på grund av otillräcklig undervisning av temana och 

därigenom fick inte utbildningsdeltagarna den informella kompetens de förväntade sig.  

 

Mindre inslag i utbildningen har handlat om data, miljö, säkerhet, hot och våld. Miljöfrågornas 

betydelse beskrevs kortfattat ur ett arbetstagarperspektiv där miljön kopplades ihop med 

yrkesrollen. Säkerhet, hot och våld belyste förebyggande säkerhet, riskfaktorer i arbetslivet och 

krishantering. Det handlade om personalens säkerhet vid rån och personalhantering efter rån. 

Även dataundervisning ingick i utbildningen och riktade sig till de utbildningsdeltagare som 

saknade tidigare erfarenhet i datakunskap. Kompetensområdet jämställdhet utgjorde också ett 

mindre inslag i utbildningen i syfte att få ökad förståelse och medvetenhet om att jämställdhet 

är en mänsklig rättighet oavsett kön.  Ytterligare ett inslag i utbildningen var ergonomi, hälsa 

och friskvård i syfte att belysa vikten av att förebygga arbetsskador till exempel genom enkel 

fysisk aktivitet och goda matvanor. Utöver föreläsningar, självstudier och grupparbeten som 

metod för lärande i utbildningen fick även företag som skulle etablera sig i Haparanda 

möjlighet att i rekryteringssyfte presentera sig för utbildningsdeltagarna. Därigenom fick 

arbetsgivare möjlighet att marknadsföra sina företag och informera om möjligheter till 

praktikplats som i sin tur kunde leda till en eventuell anställning inom ett företag. Detta inslag 

var mycket uppskattat av utbildningsdeltagarna eftersom deltagarna därigenom fick en inblick i 

vilken kompetens som efterfrågades vid olika företag och de yrken som aktualiserades efter 

avslutad utbildning.  

 

”Jag ser det som en bonus att utbildningen har presenterade sig för oss så vi som företag 

kunde komma och presentera oss för deltagarna och på så sätt visa upp vårat företag.” 

(Joakim, rekryteringspersonal ) 
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5.3.2 UTBILDNINGSDELTAGARNAS NYA KOMPETENSER  

Efter avslutad utbildning fick deltagarna ett diplom där det framgick vilka kompetensområden 

deltagaren hade genomfört. Utbildningsdeltagarna upplevde att de hade fått ny kompetens 

genom utbildningen. De ansåg att de hade förändrats som person genom att de upplevde att de 

hade blivit mer sociala, öppna och utåtriktade än före utbildningen. De hade fått en inblick om 

vad handel och service innebar och ansåg sig ha blivit mer motiverade till arbete och arbetsliv. 

De hade fått pröva sin egen förmåga att hantera stress och utvecklat sin psykiska hälsa. 

 

”Vår hotellföreläsare sa till mig att hon såg mig som en hotellchef på grund av mitt sätt att 

vara, så visst har jag förändrats.” (Katarina, utbildningsdeltagare) 

 

Utbildningsdeltagarna upplevde att de fått kompetens inom försäljning. De menade att de fått 

en helhetsuppfattning av arbetet i butik samt att de upplevde att de fått en ökad förståelse för 

hur service utkristalliseras inom handeln; 

 

”Jag har fått mera inblick i handel …//… Jag är jätte nöjd med utbildningen och att jag fick 

möjlighet att gå den. Nu hoppas jag bara på jobb efteråt.” (Katarina, utbildningsdeltagare) 

 

5.4 ARBETSGIVARNAS REKRYTERING AV MEDARBETARE 

5.4.1 EFTERFRÅGAD KOMPETENS PÅ MEDARBETAREN 

I rekryteringsarbetet ingick att anställa medarbetare i överensstämmelse med företagets kultur. 

För arbetsgivarna var det viktigt att medarbetaren de skulle rekrytera hade efterfrågad 

kompetens.  Ett av kriterierna i rekryteringsarbetet var att medarbetaren skulle vara positiv till 

förändringar och ha en vilja att arbeta i organisationen samt kunna samarbeta och ge service. 

En medarbetare förväntades ha en vilja att arbeta i ett klimat som kännetecknades av ständig 

utveckling, att medarbetaren skulle ha förmågan att se möjligheter inom företaget för att 

därigenom vilja och våga utveckla sig själv som medarbetare samt bidra till företagets framgång.   

 

Arbetsgivarna efterfrågade social kompetens av en blivande medarbetare. Den sociala 

kompetensen som efterfrågades handlade om att medarbetaren skulle ha en positiv attityd och 

förmågan till kollegialt samarbete på arbetsplatsen. En annan viktig kompetens som 
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arbetsgivarna efterfrågade var att kunna samarbeta i grupp, samtidigt som medarbetaren 

förväntades vara flexibel och även kunna arbeta självständigt. Medarbetaren förväntades också 

ha en positiv inställning till serviceyrket och uppfatta sig själv som en bra kollega, ha en 

förmåga att fatta snabba beslut och vara serviceminded. Att vara serviceminded betyder enligt 

rekryteringspersonalen att medarbetaren ska kunna möta olika typer av kunder; 

 

”Det är kunden som betalar våra löner så man ska kunna ta alla sorters kunder. Om 

kunden är arg när han kommer in i butiken så ska han vara nöjd och glad när han går ut. 

Klarar man av det så har man kommit väldigt långt och har en förmåga av att vara 

serviceminded. Men det är svårt och lära sig att vara serviceminded, är man det så är man 

det.” (Mats, rekryteringspersonal) 

 

Arbetsgivarna efterfrågade social kompetens så som lojalitet och engagemang i företaget vilket 

innebär att tycka det är roligt att arbeta inom företaget med produkterna de säljer och vara 

engagerad i serviceyrket. Vidare efterfrågas social kompetens genom att medarbetaren skulle 

vara målinriktad, ansvarstagande, ärlig och rak. Medarbetaren ska även vara 

förtroendeingivande, öppen, framåt och trevlig, vilket handlar om hur människan är som 

person och kompetenserna har stor betydelse vid rekrytering. För att anställa en medarbetare 

måste rekryteringspersonalen känna att medarbetaren kan utvecklas på arbetsplatsen. Det är 

viktigare att medarbetaren ”passar in” på arbetsplatsen än att medarbetaren har ett visst betyg 

inom ett visst kompetensområde; 

 

”Hur man är som person spelar stor roll, det har ingen betydelse om du har utbildning på 

papper utan det är hur du är som person i verkligheten som avgör om du får jobbet.” 

(Mats, rekryteringspersonal) 

 

Medarbetaren förväntades också vara utåtriktad, kreativ och arbeta målmedvetet och 

strukturerat med arbetsuppgifterna. Kompetens som ödmjukhet och medvetenhet prioriteras. 

Att vara ödmjuk innebär att individen ska vara något mellan ”mesig” och ”kaxig”. Med 

medvetenhet menas att medarbetaren ska ha respekt för pengar och att medarbetaren ska vara 

medveten om vad saker kostar för att försiktighet med utrustningen i butiken ska förekomma. 

Medarbetaren ska ha respekt för de andra i organisationen och ställa upp för andra; 
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”Det handlar inte bara om att ha en viss kompetens utan den sökande ska även kunna stå 

för företagets värderingar då är han eller hon perfekt lämpad att arbeta i vår organisation.” 

(Joakim, rekryteringspersonal)  

 

Eftersom Haparanda är en tvåspråkig kommun genom sin närhet till Finland ansågs 

språkkunskaper vara efterfrågande för att få arbete. Med hänsyn till att ett stort antal kunder är 

finsktalande förväntades att åtminstone några medarbetare skulle kunna tala finska. Förutom 

finska har även andra språkliga meriter aktualiserats så som ryska artighetsfraser i och med att 

även ryska kunder förväntades komma till Haparanda; 

 

”Vi har även fått titta på några specifika kompetenser i just Haparanda. Det är språket 

framförallt. Många kunder är finsktalande och då är det viktigt att någon i butiken, inte 

alla men att någon kan finska. …//… Vi kommer även att ha ryska kunder där lättare 

ryskakunskaper är bra att ha.” (Joakim, rekryteringspersonal)  

 

5.4.2 REKRYTERINGSMETODER 

När de nyetablerade företagen i Haparanda ska rekrytera personal till butikerna är första steget 

att se efter vilket behov av personal de har och vilken kompetens personalen förväntas ha. 

Rekryteringsarbetet har inletts med en bedömning av behovet av antalet medarbetare och 

därefter har tjänsterna utannonserats via företagens egna hemsidor samt via lokala tidningar i 

Haparanda och Norrbotten. Vid de företag som ingår i denna undersökning avsågs de anställa 

mellan 8 till 12 medarbetare. Rekryteringspersonalen fick cirka 500 till 600 ansökningar och 

det betyder att cirka 2 procent av de som sökte kunde beredas anställning, vilket gör att 

rekryteringsprocessen är viktig för att urskilja vilka kompetenser de sökande besitter.   

 

Vid de företag som ingår i undersökningen lästes ansökningarna av rekryteringspersonalen vid 

respektive företag. I det första urvalet har mellan 40 och 50 kandidater valts ut till en första 

intervju. Urvalskriterierna har främst beaktat kandidatens formella, informella och sociala 

kompetens till en aktuell tjänst;  

 

”Den som söker måste skriva en ansökan som väcker ett intresse. Då får man en känsla av 

att den här personen stämmer in på våra värderingar och har kanske skrivit om sådana 
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saker som vi anser är viktiga. Utifrån det väljer man ut dom för intervju och det är det här 

som är den tuffaste biten…//…  För här är det svårt att genom ett brev visa på sin 

personlighet…//… Vi utgår från våra kompetenser vi har på listan och letar efter 

människor med denna kompetens när vi läser breven och CV.” (Joakim, 

rekryteringspersonal) 

 

Ovanstående citat visar att vid den första kontakten till företaget, med hjälp av det personliga 

brevet och CV (curiculum vitae), är det viktigt att framhäva den sökandes kompetens i skrift, 

det vill säga den formella kompetensen. 

  

Eftersom antalet nyetablerade företag i Haparanda är stort till antal, innebär det också att 

arbetssökanden saknar kunskaper om det aktuella företaget. Mot denna bakgrund har den första 

individuella intervjun syftat till att presentera företaget och bilda sig en uppfattning om 

kandidaten och dennes kompetens och intresse av att arbeta i det aktuella företaget.   Vid den 

andra mer djupgående intervjun har rekryteringspersonalen gjort ett urval på cirka hälften från 

kandidaterna från första intervjun. Urvalet grundar sig på de lag rekryteringspersonalen vill 

skapa inom de olika avdelningarna på sitt företag. Det andra intervjutillfället går ut på att 

kandidaten ska framhäva sina personliga kompetensområden till den specifika tjänsten. 

Kandidaten får en mer ingående inblick av varje lags arbetsuppgifter i syfte att se kandidatens 

reaktioner på arbetsuppgifterna;  

 

”Många tror att som säljare sitter man endast i kassan och säljer varor men organisationen 

är större än så. //…//  De flesta företag har rullande schema där varje medarbetare ska 

kunna arbeta i hela organisationen.” (Mats, rekryteringspersonal)  

 

De djupgående intervjuerna går ut på att hitta den efterfrågade kompetensen till den aktuella 

arbetsuppgiften. Rekryteringspersonalen använder sig av mer avancerade frågor där kandidaten 

får beskriva sina kompetenser genom att relatera till tidigare erfarenheter av situationer där 

kandidaten agerat på ett unikt sätt eller där kandidaten kunnat agera annorlunda för ett bättre 

resultat.  

 

Ett av företagen i denna undersökning använde sig även av en så kallad personlighetsanalys. 

Den består av olika frågor och påståenden via en dator där kandidaten ska ta ställning till vad 
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som är viktigast för dem och här är det viktigt att individen som genomför testet förstår att det 

inte finns några rätta eller felaktiga svar. Det kan vara två påståenden som ställs mot varandra 

för att se hur individen handlar i en situation och syftet med personlighetstestet är att få en 

allmän bild av den sökande utöver intervjuerna; 

 

”Vi har tagit fram en personlighetsanalys tillsammans med psykologiförbundet. Där vi har 

talat om för dom om våra värderingar och de har talat om för oss om värderingar som dom 

har erfarenhet av som kännetecknar en bra säljare …//… Kan vara lågiska uppgifter som 

olika sifferföljder 2 ,4,6,8,10 vilken siffra kommer sen? För att finna en kapacitet som 

människan har.” (Joakim, rekryteringspersonal) 

 

Med det första intrycket som bakgrund och en andra djupgående intervju och i vissa fall även 

personlighetstest försöker rekryteringspersonalen hitta en helhet av kandidaten, hur är 

kandidaten som människa och skulle han eller hon passa i organisationen? Först i det sista 

urvalet när det är bestämt vilka som ska ingå i det slutgiltiga laget kontaktas referenser från 

tidigare arbetsgivare. I detta skede har en gallring bland antalet sökande gjorts och det  är 

möjligt att finna lämpliga medarbetare att anställa till olika positioner i butiken;  

 

”Nu har vi nio stycken på pappret. Nu börjar resan och butiken öppnar den 15 november 

2006.” (Joakim, rekryteringspersonal)  

 

5.4.3 ANSTÄLLNINGSBARHET 

Medarbetare som har anställts är i huvudsak boende i Haparanda eller dess närområden 

eftersom företagen valt att prioritera Haparandabor eller närboende för att därigenom få en 

lokal prägel på butikerna i Haparanda.  

 

”Det är viktigt för oss att vi får en lokal anknytning. Vi är ett stort företag men vi vill att 

man ska gå till Pelle och köpa skor…//… Till butiken i Haparanda har vi haft mestadels 

sökanden från den lokala orten. ” (Joakim, rekryteringspersonal) 

 

När rekryteringsprocessen är fullgjord får den nya medarbetaren ta del av företagens 

internutbildning i syfte att lära sig företagskulturen. Det kan ske genom att de nya 
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medarbetarna får en djupgående introduktion av organisationen eller genom att exempelvis 

träffa ägaren och organisationens nyckelpersoner för att lära sig  företagets kultur. I ett av 

företagen som medverkade i undersökningen kom även en supportgrupp från företagets olika 

avdelningar från andra butiker i Sverige. Syftet med supportgruppen var att dessa skulle fungera 

som faddrar till de nya medarbetarna i Haparanda under uppbyggnaden av avdelningarna;  

 

”…//… Supportgruppen bygger upp en relation med de nyanställda för oftast är det så att 

alla frågor kommer när medarbetaren blir lämnad själv på sitt ansvarsområde. Då kan 

medarbetaren ringa sin fadder och be om hjälp och råd. Det här är riktigt bra för en ny 

butik. Vi vill göra allt för att göra det så lätt som möjligt för att komma in i företaget.” 

(Joakim, rekryteringspersonal) 

 

Företagen som medverkat i denna undersökning har anställt ungefär hälften kvinnor och 

hälften män där åldern har varit från 18 till 45år. Hur stort antal av utbildningsdeltagarna som 

har fått anställning finns i skrivandes stund ingen exakt siffra på, men en nyckelperson på 

Utbildningsföretaget säger; 

 

”När det gäller utbildningen finns ingen exakt siffra på hur många som fått arbete det vi 

vet är att många som gått utbildningen har fått arbete. En ungefärlig beräkning är att cirka 

44 procent av cirka 400 deltagare har fått anställning i Haparanda, men om det beror på 

utbildningen vet vi inte idag.” (Gustaf, Utbildningsföretaget) 
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6. DISKUSSION  

Detta kapitel avser att diskutera och analysera det empiriska resultatet i förhållande till den teoretiska 

referensramen för att besvara syftet och forskningsfrågorna. Studiens syfte är att undersöka om och på vilket 

sätt arbetsmarknadsutbildningen i Haparanda rustar utbildningsdeltagarna med den kompetens som 

arbetsgivarna efterfrågar vid rekrytering i Haparanda. De forskningsfrågor som studien avsett att besvara 

är; Vilken kompetens får utbildningsdeltagarna del av genom arbetsmarknadsutbildningen? Vilken 

kompetens efterfrågas vid rekrytering inom handel och service i Haparanda? Hur sker rekrytering till de 

nyetablerade företagen i Haparanda? 

 

6.1 UTBILDNINGSDELTAGARNAS KOMPETENS GENOM 

ARBETSMARKNADSUTBILDNINGEN 

Arbetsmarknadsutbildningen bidrar till både formell och informell kompetens hos 

utbildningsdeltagarna i utbildningen och Anttila (1999) beskriver formell kompetensen som att 

antingen har individen en behörighet eller så har individen inte behörighet och den formella 

kompetensen anges vanligen genom utbildning, diplom, dokumenterad erfarenhet och examen 

i någon form (Anttila 1999). I denna studie framgår att den formella kompetensen i 

arbetsmarknadsutbildningen bestod av teori i form av föreläsningar inom olika 

kompetensområden så som; service, kundservice, handel, lokal och rysk kultur, 

marknadsföring, konsument och marknadsrätt, säkerhet hot och våld, miljö, språk, 

förberedande data, ergonomi hälsa och friskvård, jämställdhet samt hjärt- och lungräddning. 

När utbildningsdeltagarna genomfört utbildningen fick deltagarna ett diplom som bevis på 

formell kompetens genom utbildning.   

 

Enligt Toril Mois (1994) tolkning av sociologen Pierre Bourdieu, visar det eftertraktade 

diplomet eller examensbeviset inte på att kompetensen finns genom praktiska handlingar. Min 

tolkning av Moi är att examensbeviset gör det möjligt för utbildningar att efterfråga makten att 

ha en kompetens genom ett examensbevis men att kompetensen saknas i verkligheten i form 

av att kunna verkställa kompetensen genom handlingar i verkligheten.  

Den informella kompetensen menar Anttila (1999) utvecklas gradvis. Den innehåller inget 

antingen eller som den formella kompetensen, utan informell kompetens utgörs av en gradvis 

ökande förmåga att lösa ett problem eller en uppgift. För varje gång medarbetaren tvingas 
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hantera ett problem, en situation eller en uppgift, höjer han eller hon sin förmåga, det så 

kallade ”learning-by–doing” (Anttila 1999). I denna studie har det blivit synligt att 

arbetsmarknadsutbildningen använde sig av informell kompetens i form av praktik på företag.  

Målet med praktiken var att utbildningsdeltagarna skulle etablera kontakter på den lokala 

arbetsmarknaden i Haparanda för att öka möjligheterna till att få anställning. Arbetsmarknaden i 

Haparanda var ytterst begränsad innan Ikeaetableringen vilket innebar att praktik på företag 

inom handel och service bidrog till en bredare kompetens hos 

arbetssökande/utbildningsdeltagarna. Genom praktiken möjliggjordes det för deltagarna att öva 

på hur det var att arbeta inom handel och service trots att de inte haft någon tidigare erfarenhet 

inom kompetensområdet.  

 

När utbildningsdeltagarna efter utbildningen ska söka anställning på företag inom handel och 

service har de dels ett diplom med olika kompetensområden som styrker deltagarnas formella 

kompetens, dels har de fått lära sig en tyst kunskap genom praktik på företagen. Den tysta 

kunskapen, den så kallade informella kompetensen bidrar till att deltagarna får ökad 

arbetslivserfarenhet inom handel och service genom den praktik de deltagit i. På så sätt lär sig 

deltagarna att känna igen arbetsuppgifterna och för varje gång deltagaren genomför en 

arbetsuppgift blir han eller hon en erfarenhet rikare och kan ta med sig den tysta kunskapen när 

deltagaren söker en anställning. Den informella kompetensen lärs in under det praktiska 

arbetet. Varje gång medarbetaren möter ett problem, ökar han eller hon sin förmåga att lösa 

det, övning ger färdighet som det kallas i folkmun.  

 

Diplomet eller examensbeviset som är den formella kompetensen på genomförd utbildning kan 

jämföras med ett körkort. Vid rekrytering till en anställning som kräver bilkörning på arbetstid 

så är körkortet en formell kompetens som efterfrågas vid rekrytering, det vill säga en 

dokumenterad behörighet.  Den formella kompetensen som deltagarna erhöll via 

arbetsmarknadsutbildningen visar att utbildningsdeltagarna har fått ny kompetens genom de 

teoretiska kompetensområdena som de sedan har kunnat visa på de företag de utfört sin praktik 

på. 
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6.2 EFTERFRÅGAD KOMPETENS VID REKRYTERING INOM 

HANDEL OCH SERVICE 

I teoriavsnittet förklaras kompetensbegreppet i enlighet med Axelsson (1996) med att 

kompetens skapas när en individ har en förmåga att använda sina kunskaper och färdigheter i 

specifika situationer. Inom företag innebär det att medarbetaren ska ha förmågan att klara de 

olika krav som ställs i en viss situation inom företaget (Axelsson 1996). Mina intervjuer har 

synliggjort att en medarbetare inom företaget förväntas ha olika kompetenser för att få en 

anställning i företaget. Den efterfrågade kompetensen i rekryteringen var att medarbetaren 

skulle ha en positiv inställning till serviceyrket och uppfatta sig själv som en bra kollega genom 

att ha en förmåga att fatta snabba beslut och vara serviceminded. Medarbetaren skulle också 

vara positiv till förändringar och ha en vilja att arbeta för företaget samt kunna samarbeta och 

ge service. Medarbetaren skulle vidare ha en positiv attityd samt ha en förmåga att fungera i 

grupp.  

 

Den efterfrågade kompetensen vid rekrytering innebär att den sökande ska besitta social 

kompetens som enligt sociologen Anders Persson (2000) handlar om förmågan att fungera och 

kunna smälta in i en grupp eller förmåga att fungera i relationer med andra människor. 

Kompetenser som lojalitet, engagemang, ansvarstagande, ärlig och rak efterfrågades även i mina 

intervjuer vilka räknas till den sociala kompetensen i enlighet med Perssons studie. I mitt 

empiriska material framgår att medarbetaren även ska vara förtroendeingivande, öppen, framåt 

och trevlig och det är hur människan är som person som har stor betydelse för att få en 

anställning. I mina intervjuer ansåg rekryteringspersonalen att det var viktigt att medarbetaren 

passade in på arbetsplatsen och att den sökande framhävde sina personliga egenskaper. Detta 

synliggjorde att rekryteringspersonalen lade större vikt vid personlighet det vill säga social 

kompetens än kompetens i form av betyg i ett visst kompetensområde det vill säga formell 

kompetens.  

 

I mina intervjuer har den sociala kompetensens betydelse som visar på människans förmåga att 

socialiseras i olika grupper blivit framträdande. Människan ska kunna fungera tillsammans med 

andra människor vilket i denna studie innefattar att kunna samarbeta och arbeta tillsammans 

med andra medarbetare och kunna fungera i en grupp på ett företag. Kompetensbegreppet blir 

därigenom förmågan att kunna använda sina kunskaper och den sociala kompetensen blir att 
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människan ska ha en förmåga att samspela med andra människor och skapa kontakter i en social 

situation där människans egenskaper bildar en grund för människans handlingar. Den sociala 

kompetensen handlar därigenom om att skapa ett intresse hos en annan människa genom 

samtalet med den andra människan. Social kompetens tolkas som hur människan är som 

person, hur människan visar sina egenskaper till andra människor och hur människan beter sig.  

 

Jag tolkar därmed att social kompetens är synonymt med människans utstrålning, ett sätt att 

handla/agera i relation till andra människor. Detta skulle innebära att människor som söker en 

anställning inte enbart kan konkurrera med sin sociala kompetens. Detta på grund av att den 

formella kompetensen som inte förefaller ha avgörande betydelse vid själva anställningen 

gentemot den sociala kompetensen men att den formella kompetensen har en betydande roll 

vid det första urvalet i rekryteringsprocessen.  Jag tolkar det som att formell kompetens där det 

framgår vilka kompetensområden en person tagit del av genom studier eller liknande är mer 

avgörande vid det personliga brevet som är den första kontakten med företaget. Om den 

sökande har ett examensbevis som överrensstämmer med vad företaget kräver har kandidaten 

större chans att prioriteras till en anställningsintervju.  Därför är det viktigt att varje kandidat får 

möjlighet att synliggöra både den formella (personligt brev) och sociala (intervju) kompetensen.   

 

Bourdieus begrepp symboliskt kapital handlar om en tillgång, oavsett sammanhang där den 

erkänns ett värde (Bourdieu 1992a), kan således anknytas till min studie. Den efterfrågade 

sociala, informella och formella kompetensen synliggörs först när den har fått ett värde i 

rekryteringsprocessen. Vidare har intervjuerna i denna studie synliggjort att 

rekryteringspersonalen på de nyetablerade företagen även eftersträvade en lokal prägel på 

Ikeaetableringen i Haparanda. Förutom den sociala och formella kompetensen efterfrågades 

medarbetare från den lokala orten, Haparanda eller närområdet. Den lokala prägel som 

efterfrågades vid anställningarna innebar att kunskaper om den lokala orten efterfrågades vid 

rekrytering. Intervjuerna har synliggjort att rekryteringspersonalen hade antaganden om att 

kunderna skulle handla om de kände igen försäljaren som ortsbo vilket kan innebära att den 

sökandes bostadsort har betydelse för att få ett arbete. Det skulle således innebära att 

arbetssökande från annan ort har begränsade möjligheter till arbete i Haparanda kommun 

eftersom den sökandes formella och sociala kompetens vägs olika beroende av bostadsort.  

Frågor som då aktualiseras är vilken kompetens det är som egentligen efterfrågas vid 

rekrytering? I intervjuerna framställde rekryteringspersonalen vikten av den sociala 
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kompetensen samtidigt som de betonade vikten av att rekrytera medarbetare från den lokala 

orten eller närområdet. Vilken betydelse har då egentligen personligheten eller är var du bor 

som är avgörande vid rekryteringen till Haparanda?  

 

6.3 REKRYTERINGSPROCESSENS UTFORMNING I 

HAPARANDA 

Lindelöw Danielsson (2003) menar att varje företag måste för att vara unika utveckla sin egen 

kompetens, som hjälpmedel används en så kallad kompetensmodell. En kompetensmodell är en 

beskrivning av en rad kompetenser som anses vara viktiga för att en medarbetare ska fungera 

bra i yrkeslivet. Målet med kompetensmodellen är att skapa en översikt av alla kompetenser 

som är avgörande vid rekrytering (Lindelöw Danielsson 2003). Mina intervjuer visade att när 

de nyetablerade företagen i Haparanda skulle rekrytera medarbetare användes en 

kompetensmodell för att finna kandidatens sociala och formella kompetenser.  

 

De företag som ingick i denna studie använde en lista med efterfrågade kompetenser men alla 

företag använder inte själva begreppet ”kompetensmodell”. Om de efterfrågade kompetenserna 

finns på en lista eller finns i en så kallad kompetensmodell har mindre relevant betydelse för 

rekryteringspersonalen. Det relevanta var snarare att rekryteringspersonalen rangordnade 

kompetenserna i kompetensmodellen/listan för att undvika att fokusera på mindre 

betydelsefulla kompetenser. Med det menar jag att i vissa organisationer kan det till exempel 

vara en nackdel att vara utåtriktad, en del arbeten kan vara väldigt ensamma och då kan den 

sociala kompetensen hindra personen, det vill säga att en person som är social ofta har sociala 

behov. Detta kan visas genom att om en medarbetare inte får sina sociala behov tillgodosedda i 

sitt arbete är det mycket troligt att medarbetaren även kommer att vantrivas på sitt arbete, och 

därmed försämras arbetsinsatsen. Det är viktigt att rätt kandidat/medarbetare hamnar på rätt 

plats i organisationen. Med det avser jag att en medarbetare som är öppen och framåt och har 

en hög social kompetens kan genomföra en svagare arbetsinsats om den sociala medarbetarens 

arbetsuppgifter är enskilda arbetsuppgifter utan kontakt med kunden i jämförelse med om den 

sociala medarbetaren arbetar med kundkontakt där den sociala kompetensen kan användas. 

 

Mitt intervjumaterial har synliggjort att när de efterfrågade kompetenserna dokumenterats lästes 

ansökningarna av rekryteringspersonalen vid respektive företag. I det första urvalet har mellan 
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40 och 50 kandidater valts ut av 500 till 600 ansökningar för en första intervju. Lindelöw 

Danielsson (2003) har synliggjort att för att anställa en medarbetare med den kompetens som 

efterfrågas i ett företag är det vanligt att använda intervjuer i rekryteringsprocessen. 

Inledningsvis består intervjun av breda kompetensområden för att få fram deltagarens 

erfarenheter (Lindelöw Danielsson 2003). Enligt rekryteringspersonalen i denna studie syftade 

den första individuella intervjun till att presentera företaget och att rekryteraren skulle bilda sig 

en uppfattning om kandidaten och dennes kompetens och intresse av att arbeta i det aktuella 

företaget.   

 

Enligt Lindelöw Danielsson (2003) ställs vid den andra intervjun mer fokuserade frågor om den 

sökandes uppnådda resultat vid tidigare arbeten för att få en fördjupad kunskap om den 

sökandes kompetensområden. Mina intervjuer har synliggjort att vid den andra intervjun har 

rekryteringspersonalen gjort ett urval på cirka hälften från kandidaterna från första intervjun. 

Urvalet grundades på de lag rekryteringspersonalen ville skapa inom de olika avdelningarna på 

sitt företag. Enligt informanterna var det den andra intervjun som gick ut på att hitta den 

efterfrågade kompetensen. Detta genom mer detaljerade och fokuserade intervjufrågor som 

överrensstämde med de aktuella arbetsuppgifterna. Den empiriska studien visade att med det 

första intrycket som bakgrund och en andra djupgående intervju, strävade 

rekryteringspersonalen efter att få en helhetsuppfattning av kandidaten. Det vill säga hur 

kandidaten är som person och om han eller hon skulle passa in i företaget?  

 

Toril Mois (1994) tolkning av Bourdieus fältbegrepp kan beskrivas som ett socialt rum där ett 

spel pågår, det är ett fält av objektiva relationer mellan individer eller institutioner som 

konkurrerar om samma belöning. Fältbegreppet går att applicera även till denna studie genom 

att de som söker en anställning hamnar i ett socialt rum där de konkurrerar om samma mål. 

Med det menas här att människans handlingar påverkar agerandet i det sociala rummet där 

varje sökande strävar om samma belöning som i den här undersökningen är en anställning 

inom handel och service på Haparandas nya arbetsmarknad. Moi (1994) menar för att ett fält 

ska fungera krävs dels insatser av människor som har ett habitus som innefattar både kunskap 

om och erkännande av fältets lagar och insatser. Deltagarna i fältet måste alltså vara utrustade 

med habitus, det vill säga ett system av dispositioner, en tanke, ett uttrycks och beteendevanor 

som används genom praktisk erfarenhet av fältet, för att ingå i fältet.  Habitus åsyftar enligt 

Bourdieu (1992a) till mänskliga handlingar som påverkas av tidigare handlingar i livet. Det liv 
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som människan lever och har levt, påverkar människans åsikter och sätt att handla (Bourdieu 

1992a). Den arbetssökandes habitus påverkar med andra ord hans eller hennes handlingar vid 

intervjutillfället, beroende på vad han eller hon har varit med om tidigare under livet.  

 

6.4 AVSLUTANDE REFLEKTIONER 

Studiens syfte var att studera om och på vilket sätt arbetsmarknadsutbildningen i Haparanda 

rustar utbildningsdeltagarna med den kompetens som arbetsgivarna efterfrågar vid rekrytering i 

Haparanda. Studien har visat att rekryteringspersonalen på de företag som ingått i studien i ett 

första skede, vid det personliga brevet efterfrågade formell och informell kompetens. I CV 

(curiculum vitae) och det personliga brevet ska kandidaten framhäva vilken kompetens inom 

handel och service kandidaten besitter och vilken tidigare erfarenhet kandidaten har inom 

handel och service.  Vidare efterfrågades kandidatens sociala kompetens i form av att kunna 

samarbeta, fungera i grupp, vara ärlig, öppen, framåt och förtroendeingivande. Detta visar på 

hur kandidaten är som person inte vad kandidaten har för kompetens inom handel och service 

genom ett dokumenterat papper. Den sociala kompetensen framgick genom intervjuer under 

rekryteringsprocessen.  

 

Utbildningsdeltagarna har förvärvat dels formell kompetens genom teoretiska föreläsningar där 

utbildningsdeltagaren tagit del av kompetensområden inom handel och service. Dels informell 

kompetens i form av praktik på företag där utbildningsdeltagaren erhållit erfarenhet av 

agerande/handlande inom handel och service som utbildningsdeltagaren kan framhäva som 

tidigare erfarenhet vid rekrytering till företag. På så sätt har arbetsmarknadsutbildningen rustat 

deltagarna med formell och informell kompetens som företagen efterfrågar vid rekrytering, 

men företagen efterfrågar även social kompetens. Arbetsmarknadsutbildningen saknar 

utveckling av deltagarnas sociala kompetens, som i denna studie visat sig vara avgörande vid 

rekryteringssammanhang.  

 

För att förbättra utbildningsdeltagarens möjlighet till att rekryteras bör alltså 

arbetsmarknadsutbildningen lägga tyngdpunkt vid utveckling av den sociala kompetensen. Den 

formella och informella kompetensen möjliggör att deltagaren kommer till anställningsintervju 

genom att företagens formella och informella krav matchas mot den sökandes kompetens. Det 

är dock i slutänden den sociala kompetensen som avgör vem som får arbete i Haparanda! 
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6.5 FÖRSLAG TILL VIDARE FORSKNING 

Förslag till vidare forskning skulle vara en uppföljande studie i syfte att studera vilka 

utbildningsdeltagare som fått anställning efter avslutad arbetsmarknadsutbildning? På så sätt 

skulle arbetsmarknadsutbildningens innehåll skildras genom en kvantitativ studie som leder till 

ett faktiskt resultat.  

 

Det kan även vara intressant att följa upp Ikeas påverkan på Haparanda i och med etableringen 

år 2006. Hur förändrades Haparanda som stad? Har Ikeaetableringen medfört positiva effekter 

eller finns det negativa följder av en befolkningsökning?  

 

Vidare hade det även varit intressant att studera arbetslöshetens förändring i Haparanda efter 

Ikeas etablering.  
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