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Sammanfattning 

 
Studien undersöker hur lokala arbetsgivares rekryteringsprocesser är 
utformade i en mellanstor kommun i Sverige. Syftet var att ta del av vilka 
kompetenser som gör en arbetssökande anställningsbar och hur studie- och 
yrkesvägledare kan arbeta med detta. 
   
Studien har utgått från en kvalitativ metod och datainsamlingen genomfördes 
med semi-strukturerade intervjuer. Studiens informanter bestod av fem 
rekryterare, två inom offentlig sektor och tre inom privat sektor. Med hjälp av 
tidigare forskning samt litteratur har insamlad data analyserats. 
  
Resultaten visar att vad som gör en arbetssökande anställningsbar framförallt 
är de hårda kompetenserna, och i andra hand kommer de mjuka 
kompetenserna. Resultatet visa även att anställningsbar är ett dynamiskt 
begrepp och inte innebär samma sak hos alla arbetsgivare, utan det varierar 
beroende på arbete och bransch.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord  
Arbetsmarknadsutveckling, Anställningsformer, Rekryteringsprocess, Anställningsbarhet, 
Studie- och yrkesvägledning  



 

3 
 

Innehåll 
INLEDNING ................................................................................................................................................. 4 

SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR ............................................................................................................................ 4 
AVGRÄNSNINGAR .............................................................................................................................................. 4 
BEGREPPSFÖRKLARING ....................................................................................................................................... 5 

Hård och mjuk kompetens ...................................................................................................................... 5 
Arbetsgivare och rekryterare .................................................................................................................. 5 
Anställningsbarhet .................................................................................................................................. 5 

BAKGRUND ................................................................................................................................................ 5 

Ökad kompetensbrist .............................................................................................................................. 5 
Från offentlig annonsering till dolda jobb ............................................................................................... 6 

STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDNING .......................................................................................................................... 7 

TIDIGARE FORSKNING ................................................................................................................................ 8 

REKRYTERINGSPROCESSENS INRIKTNINGAR ............................................................................................................. 8 
Psykometriska ansatsen .......................................................................................................................... 8 
Sociala ansatsen ...................................................................................................................................... 9 
Grundläggande antaganden ................................................................................................................. 10 

REKRYTERING IDAG .......................................................................................................................................... 10 
ANSTÄLLNINGSBARHET ..................................................................................................................................... 11 

METOD .................................................................................................................................................... 12 

METODVAL .................................................................................................................................................... 12 
URVAL .......................................................................................................................................................... 12 
PROCEDUR .................................................................................................................................................... 13 
DATAINSAMLING............................................................................................................................................. 13 
ETISKA ASPEKTER ............................................................................................................................................ 13 
KRITISKA ASPEKTER .......................................................................................................................................... 14 
BEARBETNING AV MATERIAL OCH ANALYS............................................................................................................. 14 
VALIDITET OCH RELIABILITET .............................................................................................................................. 15 

RESULTAT................................................................................................................................................. 15 

FRÅN BEHOV INOM VERKSAMHETEN TILL KONTAKTVÄGAR ....................................................................................... 16 
URVALSPROCESS ............................................................................................................................................. 17 
ARBETSGIVARES SYN PÅ JOBBANSÖKNINGAR ......................................................................................................... 18 
KONKURRENS ................................................................................................................................................. 19 

ANALYS .................................................................................................................................................... 20 

PSYKOMETRISKA OCH SOCIALA ANSATSEN ............................................................................................................ 20 
ANSTÄLLNINGSBARHET ..................................................................................................................................... 21 

DISKUSSION ............................................................................................................................................. 22 

RESULTATDISKUSSION ...................................................................................................................................... 22 
FÖRFATTARNAS REFLEKTIONER........................................................................................................................... 23 

Abetsmarknadsförändringar ................................................................................................................. 23 
Studie och yrkesvägledare ..................................................................................................................... 23 

METODDISKUSSION ......................................................................................................................................... 24 
FÖRSLAG PÅ FRAMTIDA FORSKNING .................................................................................................................... 25 

REFERENSER ............................................................................................................................................. 26 

BILAGOR .................................................................................................................................................. 28 

BILAGA 1 – MISSIVBREV ................................................................................................................................... 28 
BILAGA 2 – INTERVJUGUIDE .............................................................................................................................. 29 

 



 

4 
 

Inledning  
Under de senaste decennierna har arbetsmarknaden förändrats mycket, den har gått från ett 
jordbrukssamhälle till dagens informations- och kunskapssamhälle. Samhällsförändringen 
har i sin tur påverkat människors anställningsformer, de arbetande hade tidigare 
övervägande fasta anställningar i jämförelse med dagens allt vanligare lösa förbindelser 
(Ahrnborg Swenson, 1997). Samma rörelse som påverkat arbetsmarknaden har även 
påverkat dagens rekryteringsprocesser, då utvecklingen bland annat har gått från att ta 
emot en handskriven jobbansökan (Englund, 1999) till dagens elektroniska 
rekryteringssystem (Gyllin, 2017).  
  
En arbetsmarknad och rekryteringsprocess i rörelse har i sin tur påverkat den 
arbetssökande. Idag är det en större press på att individen ska kunna marknadsföra sig 
själv och genom det uppfattas som anställningsbar. Ett högre krav på individen leder i sin 
tur till ett ökat behov av vägledning (Lidström, 2010). Arbetsförmedlingen beskriver 
vägledning i skolor som ett viktigt instrument för att minska kompetensglappen på 
arbetsmarknaden (Arbetsförmedlingen, 2017b). 
 
Vad kan jag jobba med? Vad förväntas av mig när jag ska söka ett jobb? Vad är det som 
gör mig anställningsbar? När dessa frågetecken finns hos arbetssökande ska studie- och 
yrkesvägledare finnas som hjälp och stöd, speciellt vid övergången från studier till jobb. 
Med en förståelse om hur en arbetssökande på ett lyckat sätt ska agera för en anställning 
kan studie- och yrkesvägledare ge mer adekvata råd till en arbetssökande. 
 
Syfte och frågeställningar 
Studien hade två delsyften, första delsyftet var att få en inblick i urvalsprocessen vid 
rekrytering hos lokala arbetsgivare och genom detta förstå vad som gör en individ aktuell 
för anställning. Det andra delsyftet var att genom en förståelse för rekryteringsprocesser se 
möjliga arbetssätt för studie- och yrkesvägledare i arbetet med individers övergångar till 
arbete. 
 

x Hur är lokala arbetsgivares rekryteringsprocess utformad? 
 
x Vad gör en arbetssökande anställningsbar hos lokala arbetsgivare? 

 
Avgränsningar 
Studien har valts att fokusera på de lokala arbetsgivarna inom en mellanstor kommun, 
målet var även att hålla sex intervjuer med rekryterare men som i slutändan blev fem. 
Ytterligare en avgränsning som gjordes var att ett krav på informanterna var att de skulle 
ha jobbat minst två år med rekrytering med anledning av att de skulle kunna ge så legitima 
svar som möjligt på alla våra frågor. Två av rekryterarna jobbar inom offentliga sektor och 
resterande tre inom privat sektor.  
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Begreppsförklaring 
Hård och mjuk kompetens 
I studien förekommer uttrycken mjuk och hård kompetens. Hård kompetens innebär det 
faktiska, till exempel utbildning eller tidigare erfarenhet från arbetsuppgifter. Medan mjuk 
kompetens innebär sociala färdigheter, hur bra en person är på att kommunicera och 
integrera med andra människor.  
 
Arbetsgivare och rekryterare  
I studien används arbetsgivare och rekryterare som synonymer då de benämns med olika 
begrepp men har samma innebörd. Den person som är representant för en verksamhet vid 
rekrytering och personalfrågor. 
 
Anställningsbarhet 
Det ses som svårdefinierat och kan ha olika betydelse utifrån flera aspekter, såsom om 
man ser det på exempelvis nationell eller individnivå. Studiens perspektiv på 
anställningsbarhet är hur en individs färdigheter, förmågor och kompetens anses vara goda 
och anpassade för en anställning. Samt att dessa färdigheter, förmågor och kompetens 
återfinns i olika delar av en individs liv.  
Avsnittet nedan lyfter förändring på arbetsmarknaden som i sin tur påverkat 
förutsättningar för arbetssökande att hitta jobb, arbetsgivares möjligheter att anställa rätt 
medarbetare samt hur studie- och yrkesvägledning har påverkats av 
arbetsmarknadsutvecklingen. 
 
Bakgrund 
Avsnittet nedan lyfter förändring på arbetsmarknaden som i sin tur påverkat 
förutsättningar för arbetssökande att hitta jobb, arbetsgivares möjligheter att anställa rätt 
medarbetare samt hur studie- och yrkesvägledning har påverkats av 
arbetsmarknadsutvecklingen. 
 
Tillgång och efterfrågan - en förändrad arbetsmarknad  
Förändrade anställningsformer 
Antalet tidsbegränsade anställningar har ökat med tiden, Landsorganisationen i Sverige 
(2017) skriver i sin rapport att antalet individer med tidsbegränsade anställningar 
uppmättes år 2016 till 638 000 stycken, vilket omfattade 15,1 procent av alla 
anställningar. 15,1 procent var den högsta procenten under rapportens mätperiod, 
mätperioden sträcktes från år 1990–2016. År 1994 uppmättes den lägsta procenten av 
tidsbegränsade anställningar på 10 procent och en svag ökning av tidsbegränsade 
anställningar går att se över tid (LO: Landsorganisationen i Sverige, 2017).  
 
Ökad kompetensbrist 
Arbetslösheten i Sverige har sedan 2010 minskat samtidigt som efterfrågan på arbetskraft 
ökat (Arbetsförmedlingen, 2017a), i april 2018 var arbetslösheten nere på 6,8 procent 
(SCB: Statistiska centralbyrån, 2018). Undertiden som arbetsmarknadens 
utvecklingskurva pekat positivt har skillnaderna vad gäller arbetslöshet ökat mellan 
individer med för- och eftergymnasial utbildning. Arbetslösheten för individer med 
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förgymnasial som högst utbildning ligger på ca 20 procent parallellt med de individer som 
har eftergymnasial utbildning vars arbetslöshet ligger på cirka fyra procent. Enligt 
Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsrapport (2017a) är skillnaderna ett tecken på att de 
arbetssökande idag inte har den kompetens som krävs för jobben som finns tillgängliga.  
 
Bristen på kompetens syns genom att det är arbetskraftsbrist inom många branscher 
samtidigt som många går arbetslösa (Arbetsförmedlingen, 2017a). SCB (2017) presenterar 
i sin rapport en framtidsprognos för 72 olika utbildningsgrupper, 59 högskoleutbildningar 
och 13 gymnasiala utbildningar. Genom dessa beräkningar vill de lyfta obalanser som kan 
uppstå mellan tillgång och efterfråga på arbetsmarknaden om dagens utbildningssystem 
och utbildningsmönster fortsätter på samma spår. Framtidsprognosen stäcker sig 2035 och 
visa att det kommer finnas risk för brist på utbildade inom bland annat flertalet 
yrkesutbildningar.  
 
Kompetensbristen hos de arbetssökande leder till en mer långsam rekryteringsprocess hos 
arbetsgivare, vilket i sin tur bidrar till sänkta krav på den arbetssökande. Nyutexaminerade 
med kortare utbildningar kan däremot gynnas av att bristen på utbildad personal är hög i 
deras övergång från studier till arbetsmarknad (Arbetsförmedlingen, 2017b).  
 
Från offentlig annonsering till dolda jobb 
År 1976 infördes en lag i Sverige vilket innebar att alla arbetsgivare skulle offentligt 
anmäla sina lediga tjänster hos Arbetsförmedlingen. ” 1 § Denna lag gäller arbetsgivare 
som avser att anställa arbetstagare på ledig plats i sin verksamhet.” (SFS 1976:157). 
 
År 2006 la regeringen ett förslag i riksdagen om att avskaffa skyldigheten för arbetsgivare 
att anmäla lediga tjänster till den offentliga arbetsförmedlingen. Regeringen menade att 
lagen inte längre är aktuell eftersom arbetsmarknaden har förändrats sedan lagen infördes. 
Bland annat genom upphävandet av förbud mot privat arbetsförmedling, utvecklingen på 
internet samt eftersom dagens anställningar sker huvudsakligen genom direktkontakt 
mellan arbetsgivare och arbetssökande. Flertalet remissinstanser ansåg att lagen inte 
efterföljts som ursprungligen tänkt, å andra sidan att avskaffandet av lagen kunde leda till 
ett minskat antal lediga tjänster som rapporteras in av arbetsgivare (Prop. 2006/07:89). 
Efter att Lag (1976:157) om skyldighet för arbetsgivare att anmäla ledig plats till den 
offentliga arbetsförmedlingen varit gällande i 31 år så upphävdes den 2007 (SFS 
2007:396). I och med att lagen blev upphävd så finns idag inget som tvingar alla 
arbetsgivare till att annonsera lediga tjänster via Arbetsförmedlingen.  
 
Ola Sandström som är jurist på Diskrimineringsombudsmannen citeras i en artikel 
(Månevik, 2010) angående hans tankar kring avskaffandet av lagen om allmän 
platsanmälan. Han beskriver en försvårad bild för dagens arbetssökande. 
 

(…) Att rapportera in lediga jobb till Arbetsförmedlingen är ju det minsta en 
arbetsgivare kan göra för att verka för alla sorters människor ska ha en chans till ett 
arbete. För hur ska man kunna söka lediga jobb om man inte vet att de finns?   
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Arbetsförmedlingen skriver på sin hemsida att sex av tio jobb är dolda idag. Med dolda 
jobb menar de jobb som inte annonseras för alla. De ger även råd till arbetssökande om 
alternativa kanaler för att komma åt dessa jobb, bland annat genom att använda sig av CV-
databaser, Linkedin, söka upp arbetsgivare via sociala medier, använda sig av sina 
befintliga nätverk, och direkt ta kontakt med potentiella arbetsgivare 
(arbetsförmedlingen.se, 2017c). 
 
Studie- och yrkesvägledning 
Under en lång tid ansågs yrkesvalet vara ett val som sker en gång i livet och att valet 
skulle ske utifrån hur individens intressen och kunskaper matchar med arbetets 
förväntningar och krav. Under den tiden ansågs det att studie- och yrkesvägledningens roll 
i det var att ge stöd i den proceduren. Numera kan dessa val ske flertalet gånger under en 
individs skolgång och yrkeskarriär då individen ständigt skapar och gör förändringar i sin 
karriär (Lundahl, 2010). Förr så skaffade en individ sig en utbildning och började sedan 
jobba, på det första jobbet blev de flesta människorna kvar resten av sin yrkeskarriär. 
Däremot nuförtiden börjar det bli allt vanligare att människor byter jobb eller utbildar sig 
till något annat yrke flertalet gånger under sitt yrkesverksamma liv. Att ständigt vara 
sökande eller vara aktiv i sin egna utveckling ställer höga krav på människan, detta för att 
kunna anses vara anställningsbar. När samhället lutar alltmer åt den trenden så ställer det 
högre krav på individerna vilket gör att människor i större utsträckning är i behov av stöd 
och vägledning (Lidström, 2010).   
 
Vikten av karriärvägledning har även visats internationellt, Lundahl (2010) skriver om en 
utvärdering av vägledningspolitiken som gjordes av OECD, EU-kommissionen samt 
Världsbanken i början av 2000-talet och innefattade 37 länder. Sammanställningen av den 
utvärderingen var att karriärvägledning förväntas vara en bidragande effekt till minskade 
felval och utanförskap och istället öka effektiviteten på utbildningarna genom att de 
studerande har genomfört välförankrade val som i sin tur ökar motivationen. 
Utvärderingen pekar även på att lönsamheten skulle öka om utbudet på ett bättre sätt 
skulle lämpas efter efterfrågan på arbetskraften. Sammanfattningsvis så var strukturerad 
karriärvägledning något som utvärdering landade i och som slutligen gavs som råd. 
 
På Saco:s hemsida (Saco: Sveriges akademikers centralorganisation, 2018) går det att läsa 
om hur studie- och yrkesvägledningsyrket ses vara format och på vilka platser 
yrkesgruppen återfinns i Sverige; 
 

Studie- och yrkesvägledaren kan också arbeta som skolledare, som 
studievägledare inom högskolan, i projektform inom vuxenutbildningen eller 
inom arbetsmarknadsområdet med till exempel arbetsförmedling. De kan även 
arbeta med utbildnings-, personal- och rekryteringsfrågor inom offentlig och 
privat verksamhet. En möjlighet kan vara arbete inom konsultfirmor eller 
privata väglednings- och informationsföretag. (Hämtad 2018-05-03, från Saco) 

 
För att veta hur det rent i praktiken förväntas fungera med studie- och yrkesvägledning går 
det att läsa en utredning som regeringen tillsatt. År 2013 beslutade regeringen att en 
enskild utredare skulle utses och vars uppdrag var att se över gymnasieutbildningar och 
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hur dessas kvalité skulle kunna utvecklas (SOU 2015:97). En ytterligare del i uppdraget 
var att se över eventuella förslag till hur ungdomarna skulle vara bättre förberedda inför 
arbetslivet, alltså hur övergången från utbildning till arbetsliv ska bli så smidig som 
möjlig. Utredningen menar att forskning pekar på att ungdomar med kunskap om 
arbetslivet gör bättre grundade gymnasieval. Vidare pekar utredningen på att det i skolans 
kursplaner står att elever i grundskolan ska undervisas inom arbetslivet, genom studie- och 
yrkesvägledare eller att ämnet integreras övrigt i undervisningen. Undervisningen ska 
bland annat behandla arbetsmarknadens och arbetslivets förändringar och villkor. 
Dessutom ska det även behandla utbildningsvägar, yrkesval samt olika orsaker till 
individers val av yrke.  

Tidigare forskning 
Avsnittet nedan presenterar två inriktningar av rekryteringsprocesser, hur en process kan 
se ut idag samt hur begreppet anställningsbarhet används inom olika områden. 
 
Rekryteringsprocessens inriktningar  
Bolander (2002:2) skriver i sin avhandling om den idé som föddes vid förra sekelskiftet, 
om en organisation eller ett företag har en bra och väl fungerande rekryteringsprocess så 
kommer det att öka chanserna till att anställa en individ med så hög kompetens som 
möjligt. Hon beskriver även de två olika ansatserna som finns för rekrytering, den första är 
den psykometriska ansatsen och den andra är sociala ansatsen.  
  
Psykometriska ansatsen 
Den psykometriska ansatsen har dominerat under en längre tid inom den forskning som 
behandlat rekrytering och dess process. Kärnan i denna ansats är att rekryteringsprocessen 
ska granska och tydliggöra vilken förmåga en individ har att utföra en viss typ av 
arbetsuppgift. För att kunna avgöra och få vetskapen om individens förmåga så innehåller 
rekryteringsprocessen en del verktyg. Det är urvalsinstrumenten och urvalsmodellen som 
utgör den psykometriska ansatsens grunddelar (Bolander 2002:6).  
  
Urvalsinstrumentens uppgift är att hjälpa rekryteraren att matcha arbetssökande mot de 
arbetsmoment som förväntas utföras i tjänsten. Urvalsinstrumenten kan bland annat bestå 
av: Bedömning av arbetsprov, begåvningstest och intelligenstest, strukturerad eller 
ostrukturerad intervju, yrkeserfarenhet och ålder (Bolander 2002:6). Urvalsinstrumenten 
kvalitet värderas utifrån validitet och reliabilitet. Bolander beskriver hur 85 år av 
fristående studier om validitet och reliabilitet kopplat till urvalsinstrument har 
sammanställts av Schmidt & Hunter (1998, refererad i Bolander, 2002:7). Schmidt & 
Hunters studie resulterade i en lista över 17 urvalsinstruments och deras validitet. Målet 
med forskning var att effektivisera rekryteringsprocesser och på bästa sätt kunna matcha 
arbetssökande till tjänster. De tre med högst validitet utifrån studiens tabell är: Bedömning 
av arbetsprov, begåvningstest och strukturerad intervju. De tre urvalsinstrument med lägst 
validitet är: Ålder, Handstilsanalys och intressen relaterade till arbetet. 
  
Urvalsmodellen beskrivs som en standardiserad modell som rekryterare uppmanas att följa 
för att lyckas anställa rätt medarbetare. Momenten som en rekryteringsprocess bör 
innehålla beskrivs stegvis (Bolander, 2002:8) 
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Urvalsmodellen inleds med en behovsanalys, en tjänst är ledig och det ska bestämmas vad 
verksamheten mest gynnas av. Söker företaget en kopia av någon som valt att sluta vid sin 
befattning eller någon helt annorlunda. Med arbetsuppgifterna som ska utföras i åtanke ska 
rekryteraren i steg två specialisera vilka krav de ställer på de sökande (Bolander 2002:9). 
En Kravanalys eller behovsprofil kan till exempel innehålla befattning, utbildningsnivå, 
arbetslivserfarenhet, ansvarsområde, nödvändiga språkkunskaper, personliga egenskaper 
osv. Det är en lista som rekryteraren kan återgå till under hela rekryteringsprocessen för 
att påminna sig som vem företaget söker (Gyllin, 2007:11).  
  
Det tredje steget i urvalsmodellen handlar om att nå ut till arbetssökande via olika kanaler, 
det kan till exempel vara via Arbetsförmedlingen, bemanningsföretag, annonsera i 
tidningar och via internet. I det fjärde stegen ska ett urval göras bland de arbetssökande 
utifrån kravprofilen, urvalet görs utifrån kravprofilen för att minimera risken att gå vidare 
med fel kandidater. I nästa fas rekommenderas rekryteraren att intervjua de arbetssökande 
som valts att gå vidare med, för att senare i sjätte steget ta referenser. I detta steg kan även 
andra urvalsinstrument implementeras, exempelvis arbetsprov eller handstilsanalys 
(Bolander, 2002:9). Efter referenstagning och eventuella tester av de arbetssökande 
kommer rekryteraren till beslutsfattandesteget. Rekryteraren ska bestämma vilken av de 
arbetssökande som är mest lämpad för tjänsten och efter det kvarstår steg åtta som är 
erbjudande av tjänst. Tackar den arbetssökande ja går rekryteraren vidare med steg nio 
och tio för en lyckad process. Det innebär att den nyanställd ska introduceras till arbetet 
och vid senare tillfällen få uppföljningssamtal. Andra författare anser att om rekryterare 
jobbar utifrån denna systematiska modell underlättar det urvalet av arbetssökande. 
Modellen är ett hjälpmedel för ett objektivt beslutsfattande och utgår från tydligt 
definierade urvalskriterier (Bolander, 2002:9).  
  
Sociala ansatsen 
Rekrytering och urval var ett etablerat forskningsområde när den sociala ansatsen började 
arta sig. Ungefär under samma tid så började forskare påtrycka att den psykometriska 
ansatsen inte stämde med hur verkligheten såg ut och hur det fungerade i praktiken. 
Forskare menade att tiden nu var mogen för ett skifte och redo för något nytt, det nya blev 
sedermera sociala ansatsen. Kärnan i sociala ansatsen är att rekryteringen är en social 
process, där den sociala förmågan i interaktion med andra människor är en stor och 
avgörande del (Bolander, 2002:16). 
 
Bolander (2002:16) beskriver en princip inom den sociala ansatsen som innebär att en 
rekryteringsprocess bör byggas på ett ömsesidigt engagemang av rekryterare och 
arbetssökande. Beslutsfattandet ska ses som en gemensam process, en process som skapas 
genom att båda parterna diskuterar och delar med sig av information till varandra. 
Författaren tar även upp att bristande information om vad som förväntas av arbetsgivare 
och arbetstagare under processens gång kan bidra till att rätt arbetssökande sorteras bort 
eller tackar nej. Arbetssökande och rekryterare behöver realistisk information om 
varandra. Under rekryteringsprocesser finns en tendens till att lyfta positiva aspekter och 
dölja negativa, vilket kan resultera i båda parterna blir besvikna (Bolander, 2002:21). 
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Herriot (1992, refererad i Bolander, 2002:22) beskriver rekryteringsgången med en social 
ansats, han menar att rekryteraren ska först informera om tillgängliga jobb och informera 
om själva verksamheten.  Rekryteraren bör även informera om vilket typ av information 
som önskas av de arbetssökande samt hur informationen kommer användas. De 
arbetssökande bestämmer i sin tur om de vill delge den efterfrågade informationen och gå 
vidare i processen. De kommer till exempel tillfrågas att berätta om sina förväntningar och 
mål. Efter detta får parterna värdera informationen de har om varandra. Beroende på 
exempelvis arbetsmarknadsutsikter eller typ av tjänst inom verksamheten kan parterna 
förhandla med varande och kompromissa innan beslut fattas (Bolander, 2002:22). 
 
Inom den sociala ansatsen bör endast urvalsinstrument som direkt kan kopplas till arbetet 
som ska utföras användas i rekryteringsprocessen. Urvalsinstrumenten bör fokusera på 
den sökandes beteende och har ett utgångläge i att arbete påverkas av de sammanhang det 
utförs i (Bolander, 2002:23).   
 
Grundläggande antaganden 
Den psykometriska ansatsens grundläggande antaganden är att människor och 
verksamheter inte förändras speciellt mycket över tid. Samt att små delar hos individerna 
och företagen kan urskiljas och rekryteringsprocessen gynnas av att göra dessa 
urskiljningar. Det ses som en enkelriktad process som utgår från verksamhetens behov och 
matchningar görs genom att rangordna de arbetssökande efter hur många kriterier de 
uppfyller (Bolander, 2002:26). Den sociala ansatsen utgår från att människor och 
verksamheter ständigt förändras. Det är en dubbelriktad process som undersöker vilken 
typ av kontrakt som kan upprättas mellan de arbetssökande och verksamheten. Öppenhet 
är en förutsättning för att båda parternas behov ska kunna uppfyllas och processen 
genomföras (Bolander, 2002:28).    
 
Rekrytering idag  
Rekryteringsprocessen olika steg har delvis utvecklats över tid, trots detta består 
strukturen. När rekryterare ska utforma en behovsprofil fastställs vilka hårda och mjuka 
kompetenser som är viktiga för tjänsten. Hårda kompetenser innebär vad som krävs av den 
arbetssökande för att klara av jobbet. Gyllin (2017:15) benämner det som formell 
kompetens och då innefattar det utbildningsnivå och arbetslivserfarenhet. Många företag 
har en tendens att önska eller kräva en högre kompetens än vad jobbet egentligen kräver 
och det kan resultera i att individen som tackat ja till jobbet är överkvalificerad och väljer 
att lämna arbetsplatsen. Gyllin menar även att erfarenhet inte bara kommer ifrån tidigare 
anställningar och arbetsuppgifter. Ideellt arbete eller förtroendeuppdrag kan vara exempel 
på andra relevanta erfarenhetskällor. Mjuka kompetenser är inte mätbara på samma sätt 
som de formella kompetenserna, utan de mjuka handlar om individens egenskaper, 
värderingar och attityder (Gyllin, 2017:16). Företag vill ofta att en arbetssökande ska ha 
en riklig mängd olika egenskaper, därför är det till fördel om egenskaperna rangordnats 
innan annonsen går ut. Vilka egenskaper är nödvändiga för att utföra jobbet samt vilka 
som anses vara till en fördel (Gyllin, 2017:17).  
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Många företag använder sig idag av olika elektroniska rekryteringssystem. 
Rekryteringssystemen bidrar till en strukturerad rekryteringsprocess och underlättar för 
rekryteraren att gallra bland sökande (Gyllin, 2017:35). En funktion många av 
rekryteringssystemen använder sig av är gallringsfrågor, gallringsfrågorna besvaras i 
samband med att den sökande registrerar sin ansökan och ofta laddar upp sitt CV och 
personliga brev. Gyllin (2017:37) beskriver att frågorna utformas efter företagets krav och 
önskningar på den blivande medarbetaren. Det kan till exempel vara frågor som rör 
körkortsbehörighet, utbildningsnivå eller arbetslivserfarenhet. Efter ansökningarna 
skickats in sorteras kandidaterna utifrån svaren, vissa går vidare och vissa faller bort. Efter 
första urvalet med hjälp av gallringsfrågorna går man vidare till nästa steg som till 
exempel kan vara att titta på personliga brev för att sedan välja ett antal att göra 
telefonintervjuer med, efter detta väljs några ut som bjuds in till en vanlig intervju och 
avslutningsvis kontaktas referenser som den sökande lämnat (Gyllin, 2017:54,56). 
 
Anställningsbarhet 
Sparrhoff och Fejes (2016) menar att anställningsbarhet är ett viktigt begrepp i flera 
hänseenden, begreppet kan användas för att legitimera förändringar inom olika politiska 
områden. Exempel på sådana områden kan vara utbildnings- och arbetsmarknadspolitiken. 
Ett tydligt och relativt nyligt tillfälle som begreppet användes för att legitimera en 
förändring var vid gymnasiereformen där anställningsbarhet hölls fram som ett centralt 
begrepp. På liknande sätt används anställningsbarhet även som en grundpelare i 
högskolepolitiken. Då fler och fler utbildar sig på högre instanser gör att hotet av det 
globaliserade samhället minskar och det i sin tur den ständigt föränderliga 
arbetsmarknaden. Anställningsbarhet är ett centralt policybegrepp vid 
samhällsdiskussionerna och detta bekräftas av Fogde (2011) som beskriver 
anställningsbarhet enligt följande i sin avhandling; 
 

Anställningsbarhet har blivit ett modeord i utbildnings- och 
arbetsmarknadspolitik, som framhåller individens förmåga att bli anställd. 
Detta ingriper att ha en passande utbildning eller specifik kompetens för 
arbetsmarknaden men rymmer även ideal som initiativförmåga och förmåga att 
uttrycka sig i tal och skrift. (s. 25) 
 

Sparrhoff och Fejes (2016) förtydligar vikten av att samspelet mellan utbildning och 
arbetsmarknad är synkroniserat. Om utbildningarna verkligen leder till att individen sedan 
anses vara anställningsbar på arbetsmarknaden. 
 
Harlin och Sandberg (2016) har genomfört ett projekt och problematiserat begreppet 
anställningsbarhet i relation till fattigdom och långtidsarbetslöshet. I deras kapitel i boken 
Anställningsbarhet skrivs det att begreppets innehåll ständigt fylls på och blir alltmer 
omfattande vilket gör att det är svårt att finna någon gemensam uppfattning om dess 
innebörd. Det förklaras att innehållet kan handla om individens egna ansvar att utveckla 
sina kompetenser och förmågor utifrån arbetsmarknadens förväntningar och efterfrågan. 
Individens egna ansvar när det kommer till att anses vara anställningsbar på den rörliga 
arbetsmarknaden ställer höga krav på att individen besitter flexibilitet för att vara 
föränderlig och följa utvecklingen, något även Fugate & Kinicki (2008) anser. 
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Arbetsmarknadens rörelse är en bidragande anledning till att individer bör utveckla sin 
anpassningsförmåga och genom detta öka sin anställningsbarhet (Fugate & Kinicki, 2008). 
Harlin och Sandberg (2016) menar att forskning pekar på att det är individer som redan 
besitter högt utvecklade kunskaper som gynnas av dessa förväntningar.  
 
Anställningsbarhet kan även syfta till hur en individ marknadsför sig själv mot potentiella 
arbetsgivare. I Ahrnborg Swenson (1997) varnas arbetsgivare för att inte falla för bland 
annat ett utsmyckat CV eller förskönande ord som beskriver den sökandes egenskaper. 
Samtidigt finns en riklig mängd av guider för hur arbetssökande ska skriva och designa ett 
perfekt CV för att sticka ut ur mängden. 

Metod 
Avsnittet nedan avser att presentera studiens metodval, urvalet, hur datainsamlingen sett 
ut samt de etiska principerna och hur bearbetningen av insamlade data gått till.  
 
Metodval 
Studien har utgått från en kvalitativ metod då studien syftat till att få en fördjupad 
förståelse i arbetsgivares rekryteringsprocesser och hur en arbetssökande på ett 
framgångsrikt sätt söker jobb. Trost (2010) beskriver hur kvalitativ metod ämnar ge en 
genomgående information som kan visa på mönster, teman och intressanta fenomen. Han 
menar också att kvalitativ metod är bra att tillämpa när studier syftar till få en förståelse 
för människors tankar och agerande samt att kunna utläsa något handlingsmönster. Då 
syftet med studien var att undersöka människors sätt att arbeta och få en bild av hur 
arbetsmarknadens rörelse har sett ut och ser ut i dagsläget samt hur rekryteringen ser ut 
och hur en arbetssökande gör sig attraktiv på arbetsmarknaden ansågs intervjuer som 
insamlingsmetod lämplig. Anledningen till att den ansågs vara lämplig var för att kunna 
får så utförliga svar som möjligt och kunna få en så omfattande bild som möjligt av 
processerna och vilken syn informanterna ha på hur en arbetssökande anses vara attraktiv 
på arbetsmarknaden. 
 
Urval  
Studiens storlek var begränsad och därmed var även utrymmet för antalet informanter 
begränsat, studien har därför använt sig av ett icke-sannolikhetsurval. Denscombe 
(2009:36) beskriver icke-sannolikhetsurval som att författaren någon gång under 
urvalsprocessen tar beslut, vidare beskriver han att vid ett sådant urval så behöver inte 
informanterna svara för hela populationen och i denna studiens fall – alla rekryterare och 
verksamheters rekryteringsprocesser som är verksamma inom en mellanstor kommuns 
gränser. I och med att studiens omfattning var begränsad så var det svårt att täcka upp för 
alla rekryteringsprocesser i landet och därmed kan det endast ge en bild av hur det kan se 
ut lokalt. För att kunna täcka så många arbetsmöjligheter som möjligt så har studien utgått 
från en lista över kommunens största arbetsgivare när urvalet skulle genomföras. Den 
listan innefattar både offentlig- och privat sektor, oberoende bransch. Detta är något som 
Denscombe beskriver som ett subjektivt urval i och med att författarna har valt de 
informanter som kan ge mesta möjliga information till studien.  
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Procedur 
Först kontaktades de sex största arbetsgivarna, som ses till antalet anställda, som finns på 
en lista över den aktuella kommunen, då grundtanken var att det skulle hållas sex 
intervjuer. Kontakttagandet skedde via mejl till personer som fanns på respektive 
arbetsgivares hemsida och som uppgavs jobba med personal- och rekryteringsfrågor. I det 
mejlet presenterades författarna och frågan ställdes om mejlet kommit fram till rätt person 
med hänvisning till missivbrevet (bilaga 1) och studiens innebörd samt om mejlet inte 
kommit till rätt person ombads mottagaren att vidarebefordra till rätt. På grund av stort 
svarsbortfall var författarna tvungna att gå vidare neråt i listan för att kontakta eventuella 
informanter. Efter fortsatt svarsbortfall samt nekande byttes kontakttagandet till 
telefonsamtal till de personerna som författarna inte fått svar av. I vissa fall visade det sig 
att mejlet aldrig vidarebefordrats till rätt person utan hänvisandet kom under 
telefonsamtalet. När kontakt upprättats med rätt informant skickades missivbrevet till den. 
I slutändan landade det på fem informanter, varav två med svar vid den första kontakten 
via mejl och resterande tre efter telefonsamtal.  
 
Datainsamling 
Studiens datainsamling har utgått från forskningsintervjuer. Denscombe (2009:232) menar 
att intervju är en bra datainsamlingsmetod då syftet med studien var att undersöka 
komplexa och subtila fenomen. Det är också ett bra alternativ om syftet är att undersöka 
personliga upplevelser och händelser.  
 
Studien har använt sig av semistrukturerade intervjuer och det innebär att forskaren har 
förberett olika teman som ska behandlas under intervjun. Det finns även utrymme till att 
ställa utvecklande och fördjupande frågor till skillnad från strukturerade intervjuer där 
vikten läggs vid att ställa lika frågor till alla informanter och informantens svarsutrymme 
är begränsat (Denscombe, 2009:234). Intervjun utgick från frågor och teman som finns att 
läsa i bilaga 2. Det har genomförts fem semistrukturerade intervjuer med en längd 
varierande mellan 27–78 minuter och de spelades in med hjälp av författarnas telefon. De 
genomfördes på informanternas arbetsplats och valet av plats gjordes av informanten 
själv. Alla fem intervjuer genomfördes gemensamt av båda författarna då det ansågs öka 
chanserna till den maximala fördjupade förståelsen i och med att båda författarna hade 
möjlighet att ställa följdfrågor direkt till informanten under intervjun. 
 
Etiska aspekter  
Studien har att utgått från Vetenskapsrådets principer (2002) genom att ta hänsyn till 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Vid 
första kontakten med aktuella informanter delgavs de studiens syfte och vilka rättigheter 
de som informanter har gällande avhopp och anonymitet, allt deltagande har varit frivilligt 
och informanterna har valt tid och mötesplats. För att bevara informanternas anonymitet 
framkommer aldrig arbetsgivarens namn eller vilken befattning informanten har. Allt 
material som uppstått och insamlats i samband med intervjuerna har använts för 
vetenskapligt bruk. Direkt efter avslutat arbete raderades ljudfilerna från telefonerna och 
all den information som informanterna delgivit.  
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Kritiska aspekter 
Kritiska aspekter av kvalitativa intervjuer beskrivs av Kvale och Brinkmann (2009). De tar 
upp den ojämna maktrelationen mellan forskaren och informanten, eftersom forskaren 
sitter på vetenskaplig kunskap i ämnet samt väljer intervjuämne. En intervju är inte heller 
något förekommande i vardagliga samtal. Intervjuplatsen valdes av informanterna och var 
på deras arbetsplatser, med andra ord platser som var bekanta för informanterna sedan 
tidigare vilket skapade en trygg miljö. Författaren är även individen som besitter ett 
tolkningsmonopol, det innebär att författaren tolkar det informanten säger. Det är upp till 
författaren att lyckas genomföra en korrekt tolkning av vad som förmedlas utan att 
påverkas av sina egna förutfattade meningar (Kvale och Brinkmann, 2009). Genom 
följdfrågor visar författarna att de har förstått eller ger informanten en chans att förklara på 
nytt för att kunna bekräfta om situationen uppfattats rätt. 
 
Bearbetning av material och analys  
En tematisk analysmetod har används för att identifiera teman och mönster i insamlad 
data, genom att analysera och organisera empirin (Braun & Clarke, 2006:6). Författarna 
valde en empiristyd tematisk analys vilket är en induktiv metod, metoden innebär att 
empirin inte kopplar mot teori under bearbetningen. Teman som uppkommer under 
analysarbetet kopplas mot forskningsfrågorna (Braun & Clarke, 2006:16).  
 
Författarna har följt den tematiska analysens sex steg som beskrivs av Braun & Clarke 
(2006). Första steget handlar om att få en förståelse av innehållet, i det andra steget 
formuleras nyckelord och data sorteras efter den kodningen. I det tredje steget söks teman 
utifrån sorterad data. Det fjärde steget handlar om att granska funna teman, vilka går ihop, 
vilka bör delas på. I det femte steget avgränsas och namnges relevanta teman genom 
pågående analysarbete. Slutligen i det sjätte steget framställs de material som anses vara 
relevant för forskningsfrågorna (2006:17-23).  
 
Intervjuerna har genomförts gemensamt av båda författarna för att minska riskerna att 
relevanta följdfrågor missats under intervjuernas gång. Efter genomförda intervjuer 
transkriberades dessa för att få ett material som kan återberätta det informanterna sagt. En 
kvalitativ dataanalys kräver en tolkning av insamlade data i sin ursprungliga form, en 
tolkning av rådata. Det innebär att en transkriberad intervju ska återberätta de exakta 
orden informanten sagt under sin intervju och inte forskarens tolkning. Tolkningen sker 
först när forskaren grundligt läst in sig på materialet (Denscombe, 2009:260). För att få en 
god förståelse för innehållet har författarna senare läst igenom texterna ett flertal gånger. 
Författarna skrev sedan ner nyckelord och markerade meningsbärande enheter var för sig i 
texterna för att sedan diskutera betydelsen och relevansen av dessa mot studiens syfte. 
Nyckelorden fick agera koder för att användas när materialet bearbetades ner till 
underkategorier. Dessa kategoriserades i sin tur till fyra olika kategorier och slutligen 
formulerades två teman. De meningsbärande enheterna arbetades om till kondenserade 
meningsenheter genom att ta bort tilläggsljud samt tilläggsord. I tabell 1 visualiseras 
ovanstående arbete. 
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 Tabell 1, Exempel på innehållsanalysen 

Meningsenheter Kondenserade 
meningsenheter 

Kod Underkategori Kategori Tema 

Uhm.. Först är det ju 
som.. Vad är 
behovet?..sen vad är 
arbetsbeskrivningen.. 
vad är det för typ av 
roll vi söker? 

Först, vad är 
behovet? Sen 
arbetsbeskrivningen, 
vad det för roll vi 
söker? 

Behov Vad söker vi Från behov 
inom 
verksamheten 
till 
kontaktvägar 
 

Rekryteringsprocess 
och urvalssteg 

Vi gör en.. 
Liksom..ordentlig 
kravprofil..uhm..åh 
den har vi med oss 
genom hela 
rekryteringen 

Vi gör en ordentlig 
kravprofil som vi har 
med oss genom hela 
rekryteringen 

Kravprofil Kompetenskrav Från behov 
inom 
verksamheten 
till 
kontaktvägar 
  

Rekryteringsprocess 
och urvalssteg 

Men dock 
asså...relativt sätt blir 
det färre sökande till 
dom tjänster vi har 

Relativt sett så blir 
det färre sökande till 
tjänsterna 

Färre 
sökande 

Minskat 
söktryck till 
tjänster 

Konkurrens   Jobbansökningar och 
dagens 
arbetsmarknad 

  

Validitet och reliabilitet 
Denscombe (2009:380) beskriver vad som utgör en studies validitet och reliabilitet, eller 
som det i boken också benämns – trovärdighet och tillförlitlighet. Genom att uppfylla de 
respektive kriterierna för en trovärdighet och tillförlitlighet kan forskare övertyga läsarna 
att studien är trovärdig och att datan överensstämmer med verkligheten. För en hög 
trovärdighet räknar Denscombe upp en lista på tre punkter, den ena är triangulering som 
innebär att den som forskare kan använda sig av flera olika metoder eller olika datakällor 
för att validera datan och resultatet. Vid denna studie har ingen triangulering nyttjats. Den 
andra punkten är respondentvalidering vilket innebär att forskaren kunnat återgått till 
informanten för att få sina fynd bekräftade i samband med den insamlade datan. För den 
aktuella studien har möjligheten att återkomma för ytterligare frågor givits av flertalet 
informanter men ingen som har förekommit under studien. Den tredje och sista punkten är 
grundade data. Den största fördelen med kvalitativ forskning är att forskaren har stora 
möjligheter till att spendera lång tid vid fältstudier vilket ger djup inblick i kontexten. I 
den aktuella studien har inneburit intervjuer med informanter som har skett vid ett tillfälle, 
vilket innebär att det inte är något grundat data ur tidsaspekten för fördjupad förståelse. 
 
Tillförlitligheten innebär hur stor möjligheten är att en forskare som utför samma studie 
skulle få samma resultat (Denscombe, 2009:381). Då studiens omfattning är begränsat 
innebär det att dess resultat inte går att generalisera utan är knuten till lokala informanter. 
Däremot är studiens metod, procedur och analyssätt väl beskrivet under studiens metod.  
Hur studiens data analyserats visas genom tabell 1 och därmed ger en visuell beskrivning.  
 

Resultat 
Den insamlade empirin kunde genom analysen delas in i två teman med två kategorier 
vardera (tabell 2). Det första temat Rekryteringsprocess och urvalssteg handlar om 
arbetsgivares tillvägagångssätt vid rekrytering samt hur de sorterar och prioriterar i 
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urvalsprocessen bland möjliga kandidater. Det andra temat Ansökningar och strategier ur 
ett arbetsgivarperspektiv, det handlar hur arbetsgivare upplever kandidaters ansökningar 
och inflödet av ansökningar. Resultatet av empirin beskrivs i löpande text utifrån kategori 
med inslag av citat från informanterna. Citaten från informanterna presenteras i en 
kondenserad version. Som nämnts tidigare i avgränsningarna så består våra informanter av 
fem rekryterare, två inom offentlig sektor och tre inom privat sektor. Informanterna 
kommer att benämnas som rekryterare/informant privat/offentlig sektor 1/2/3 genom 
resultatredovisningen.  
 
Tabell 2, Resultatets teman och kategorier 

Tema Kategorier 

Rekryteringsprocess och urvalssteg Från behov inom verksamheten till 
kontaktvägar 
 

 Urvalsprocess  

Jobbansökningar och dagens 
arbetsmarknad 

Arbetsgivares syn på jobbansökningar  
 

 Konkurrens 

 
Från behov inom verksamheten till kontaktvägar 
Rekryterarna i denna studie beskrev alla att de i första hand arbetar utifrån att ett behov 
som uppstått inom verksamheten. När en tjänst ska tillsättas arbetar alla inledningsvis med 
att utveckla en tydlig kravprofil. Kravprofilen specificerar vilka kompetenser och 
erfarenheter tjänsten kräver. Kompetenserna och erfarenheterna delas upp i två kategorier, 
krav och meriterande. 
  
Inom offentlig sektor uttryckte första informanten att de jobbar mycket strukturerat och 
trycker på vikten av att följa den utvecklade kravprofilen för att hitta rätt person för 
tjänsten.  
 

Vi gör en ordentlig kravprofil inför rekryteringen och det följer med oss genom 
hela processen, som mycket forskning inom rekrytering säger så är struktur 
jätteviktigt och att vi inte ska gå på magkänsla.  
(Intervju offentlig sektor, 1) 
  

Informant två inom offentlig sektor beskrev hur de utgår från en rekryteringsmall som steg 
för steg beskriver processen de jobbar efter, inledningsvis ska det genomföras en 
behovsanalys och resulterar i en kravprofil.   

  
Det är ju drömscenariot över hur det ska gå till, man börjar i ruta ett, då är det 
som en behovsanalys som man gör, och det är det här som är det viktigaste. Det 
är här en kravprofil skapas.  
(Intervju offentlig sektor, 2) 

 
Rekryterarna inom privat sektor utgår även precis som ovan nämnt från behovet som 
uppstår inom verksamheten. Beroende på vem och vad de söker så använder de sig av 
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olika rekryteringskanaler och ett varierat tillvägagångssätt för att nå ut till arbetssökande. 
Tillvägagångssätten kunde variera beroende på geografisk plats, typ av tjänst och 
omfattning. När kravprofilen var formulerad kunde rekryterarna använda sig av bland 
annat, Arbetsförmedlingen, sina egna hemsidor, annonsering i lokala tidningar och 
anordna egna rekryteringsdagar. En av rekryterarna motsätter sig däremot att använda den 
offentliga Arbetsförmedlingen som annonseringsplats, eftersom rekryteraren ansåg att det 
skapade ett stort flöde av icke behöriga kandidater och oseriösa ansökningar. 
  

Är det en viktig position och vi inte fått in någon klockren ansökan brukar vi 
kunna anordna en rekryteringsdag där vi kör intervjuer, lite på ett sånt sätt som 
speeddejting.  
(Intervju privat sektor, 3) 
 

Alla rekryterare i studien inom både offentlig och privat sektor använder sig av 
elektroniska rekryteringssystem. De elektroniska systemen bidrar till ett lättare urval bland 
ansökningarna rekryterarna får in och agerar även som en säkerhetsåtgärd genom att alla 
ansökningar finns kvar registrerade. Med det menar rekryterarna att möjligheten finns att 
gå tillbaka och titta på gamla ansökningar om till exempel en arbetssökande anser sig 
blivit diskriminerad i rekryteringsprocessen.  
 
Urvalsprocess 
Urvalsprocesserna hos fyra av de fem rekryterarna i studien inleds via de elektroniska 
rekryteringssystemen. Första urvalssteget är profilfrågor som den arbetssökande ska svara 
på i samband med att de fyller i sin ansökan elektroniskt. Profilfrågor är utformade efter 
kravprofilens krav och önskemål, och de används för att sålla ut de mest relevanta 
kandidaterna. Profilfrågorna kan variera beroende på vilken typ av tjänst de rör sig om, det 
kan vara frågor som till exempel handlar om utbildningsgrad, körkort och 
arbetslivserfarenheter. Profilfrågorna har ett fokus på hårda kompetenser. De fokuserar på 
fakta som utbildning och erfarenhet, de tar inte in värderingar och egenskaper.  
 

Vi skulle aldrig fråga en fråga om en person har god social förmåga, det säger 
oss inget. Vi lägger vårt fokus på utbildning och erfarenheter.  
(Intervju offentlig sektor, 1) 

 
Även den femte rekryteraren tar emot ansökningar online, via mail eller ett 
intresseformulär där det går att beskriva vilken typ av tjänst som är intressant. De 
använder däremot inte ett e-rekryteringssystem med ett automatiskt urvalssystem genom 
profilfrågor. 
  
Utifrån hur de arbetssökande svarar på profilfrågorna går de vidare eller åker ur processen. 
Svaren på frågorna värderas senare utifrån förbestämda kriterier, till exempel flest antal ja-
svar. De arbetssökande med flest ja-svar utifrån profilfrågornas kriterier sorteras då ut, 
rekryterarna väljer vilka av dessa som de ska kalla till intervju efter de granskat 
kandidaternas ansökningar. 
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Så vi stämmer av alla sökande utifrån frågorna mot kundens kravprofil och de 
som passar presenteras för kunden och de som inte matchar sorteras bort direkt. 
(Intervju privat sektor, 1) 

 
Andra informanten inom offentlig sektor berättade om intervjuer i tre steg. Genom de 
olika stegen följer rekryteraren upp de arbetssökandes ansökningar genom strukturerade 
samtal. Båda rekryterarna inom offentliga sektorn och rekryterare två inom privat sektor 
hade en gemensam syn på vikten av struktur vid intervjuer och referenstagning. När de 
pratar om struktur syftar de till att alla sökande ska svara på samma frågor och på så sätt 
bidrar strukturen till alla sökandes samma möjligheter. 
 

Vi kanske ringer tio, kallar in sex på intervju och har sedan en fördjupad dialog 
med två till tre.  
(Intervju offentlig sektor, 2)  

 
Rekryterare ett och tre inom privat sektor beskrev hur de kan kompromissa med de hårda 
kompetenserna, kraven på bland annat utbildning eller erfarenhet vid en anställning. De 
har ett stort fokus på personlig lämplighet, de sociala förmågorna kan väga så pass tungt 
att de väljer att förbise vissa andra krav.  
 
Nästa urvalssteg i processen är referenstagning. Alla rekryterare i denna studie använder 
sig av referenstagning i någon utsträckning, fyra av de fem som tillfrågats använder 
referenser vid alla anställningar. Referenserna de helst vill komma i kontakt med är 
tidigare chefer, även kollegor och annan personal som jobbat under den arbetssökande kan 
vara relevanta att kontakta. Rekryterare ett inom privat sektor använde sig av referenser 
vid ca 50% av fallen, när referenser väl kontaktades så lades stor vikt vid vad de 
förmedlade.  
 

På generella tjänster så kollar vi med tidigare arbetsgivare. Men det där ser vi 
på CV också, är det så att personen inte har angett sin senaste arbetsgivare som 
referens så brukar jag kolla med den ändå.  
(Intervju privat sektor, 3) 
  

Arbetsgivares syn på jobbansökningar 
Alla rekryterare i studien var positiva till bilder i en jobbansökan, alla trycker även på 
vikten av att välja rätt bild. Även om bilden i sig inte ska ligga till grund för något beslut 
åt det ena eller andra hållet så påpekas till exempel att en bild från en festkväll kan ge ett 
mindre seriöst intryck. Den gemensamma uppfattningen är att något visuellt gör att 
personen lättare blir ihågkommen. Rekryterare tre inom privat sektor uppmuntrar 
arbetssökande att våga tänka nytt, göra en presentation med bilder istället för att skriva om 
sina intressen i en presentation eftersom att bilder är ofta lättare att komma ihåg. 
 

Det är inget fel att ha ett foto, det är ofta lättare att minnas visuellt. Annars kan 
man gärna ta ett foto om det är okej för vederbörande, för när man pratar om 
personen minns man den visuella biten bättre om man har ett foto. Men det är 
inte fotot som väljer den vi tar.  
(Intervju privat sektor, 2) 
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Rekryterarna uppmanade även arbetssökande att anpassa sina ansökningar efter företaget 
de söker jobb hos. Arbetsgivare vill veta varför någon vill jobba hos just dem. De 
berättade att de gärna ser att den arbetssökande kopplar kvalifikationerna i ansökan till 
sina egna egenskaper och kunskaper och inte använder sig av en färdig mall. Rekryterare 2 
inom offentlig sektor menar att den arbetssökande gärna kan inleda med att ’jag har läst 
annonsen’ och sedan stapla upp faktorer ’det här gör mig bra för tjänsten’ och sedan 
utveckla kompetenserna som den sökande besitter.   
  

’Hej! Jag söker jobb...’ Jag kommer aldrig anställa en person som bara skriver 
att den söker jobb, för då har den inte visat något särskilt intresse för att jobba i 
vår bransch utan då vill den ju bara ha lön.  
(Intervju privat sektor, 3) 

 
Tre av rekryterarna lyfte även att de uppskattar personlig kontakt av arbetssökande. De 
uppmuntrar till att arbetssökande ska våga kontakta personer som jobbar med rekrytering 
för att visa upp sig. Rekryterare tre från privat sektor säger att det är mer ovanligt med den 
personliga kontakten idag, även att det är betydligt svårare att avvisa en person som 
kommer förbi än en som skickar ett mail. Den arbetssökande uppmanas till att ta 
kontakten på egen hand, inte via till exempel en förälder som ringer för att de visar på 
mod och ansvar. 
 
En av rekryterarna nämnde att längden på CV och personligt brev helst inte ska vara 
längre än en sida vardera. Är en ansökan för lång blir det jobbigt att hålla koncentrationen 
genom hela, det är bättre om den sökande är konkret och endast tar med delarna som är 
relevanta för tjänsten som söks. 
 
Konkurrens 
En av rekryterarna ansåg att nätverk är en viktig del i processen för att få en anställning. 
Kommer en arbetssökande inte i kontakt med den bransch som är intressant på egen hand 
finns med stor sannolikhet någon i den sökandes omgivning som har en kontakt att 
förmedla. Rekryteraren menade att nätverket kan vara en viktig konkurrensfaktor eftersom 
alltfler har universitetsutbildningar idag.  
 
Alla rekryterare hade en samstämmig bild över hur söktrycket till respektive verksamhet 
förändrats de senaste åren. Söktrycket har minskat. En rekryterare berättade att deras 
verksamhet 2018 har hälften så många sökande som 2016 vid annonsering. En annan 
uttryckte svårigheter att hitta personal.  
 

Förut så var det ett högt inflöde av kandidater oberoende på vilket jobb. Men 
nu är det jättesvårt att hitta personal, nu gäller det att vara otroligt kreativa för 
att visa upp sig för kandidater.  
(Intervju offentlig sektor, 1) 

 
Två av rekryterarna berättade även att på grund av de minskade söktrycket tvingas de 
ibland ställa lägre krav på deras blivande medarbetare än de önskat.   



 

20 
 

Analys 
Nedan kommer studiens resultat att analyseras med hjälp av tidigare forskning och 
litteratur. Analysen delas upp i två delar, första delen fokuserar på utformningen av 
informanternas rekryteringsprocesser och den andra delen fokuserar på vad som gör en 
arbetssökande anställningsbar. 
 
Psykometriska och sociala ansatsen 
Samtliga informanterna beskrev hur de i första hand utgår från verksamhetens behov och 
ser över vad det är. Den psykometriska ansatsen utgår från verksamheten behov och ses 
som det primära fokuset och vad som gynnar den mest. Behovet utgör kravprofilen som 
både informanterna och Bolander (2002) beskriver som nästa steg i processen. Nästa steg i 
processen är gemensam för både den psykometriska och sociala ansatsen samt för 
informanterna vilket är att annonsera ut jobbet via olika kanaler. Nästa steg i processen är 
att göra ett urval bland arbetssökande och där alla av informanterna använder sig av 
ansökningar på internet, varav fyra av fem använder sig av e-rekryteringssystem där ett 
automatiskt urval utifrån de krav som sats på den blivande arbetstagaren. Som Gyllin 
(2017) menar så är det fler och fler som använder sig av dessa e-rekryteringssystem vilket 
i sig innebär en mer strukturerad rekryteringsprocess, något som den psykometriska 
ansatsen verkligen slår ett slag för (Bolander, 2002). Tre informanter använder sig av 
strukturerade intervjuer som utgångspunkt i nästa steg, enligt den psykometriska ansatsen 
är strukturerade intervjuer ett bra tillvägagångssätt för att få rätt information om den 
arbetssökande för att göra en effektiv matchning mot den aktuella tjänsten (Bolander, 
2002). I ett första läge utgår även de andra två av informanterna från strukturerade 
intervjuer, även uttryckte de båda brist på hårda kompetenser hos arbetssökande. På grund 
av kompetensbristen så är det en försvårad matchning utifrån de krav som återfinns i 
kravprofilen. I ett sådant läge prioriteras arbetssökandes sociala förmågor att kunna 
interagera med andra människor, precis vad som anses vara det primära i den sociala 
ansatsen.  
 
Arbetsgivare varnas att inte falla för utsmyckade CV (Ahrnborg Swenson, 1997) samtidigt 
som informanterna i denna studie förespråkade att våga testa något nytt och våga sticka ut, 
på ett rimligt sätt. Där menar den sociala ansatsen att det är den personliga kemin som ska 
spela roll och inte ytan som en ansökan är. Däremot finns det inom den psykometriska 
ansatsen att en del att ta hänsyn till och uppmärksamma är en arbetssökandes handstil 
(Bolander, 2002). Med dagens teknik och med anledning av att ansökningarna är gjorda 
via dator försvinner möjligheten att se handstilen och numera handlar det visuella om 
bilder eller en ansökans layout. I frågan gällande hur stor roll en ansökans bild eller layout 
spelar roll är informanterna samstämmiga - det visuella och hur en ansökan ser ut ska inte 
vara avgörande i beslutet vid anställning eller inte. Till skillnaden från hur layouten ser ut 
så spelar ansökans innehåll stor roll, informanterna trycker på vikten av att anpassa varje 
personligt brev utefter potentiella arbetsgivare. I den sociala ansatsen menas att det är ett 
utbyte som sker mellan arbetssökande och arbetsgivare och en arbetssökande personliga 
brev skulle kunna ses som ett sådant utbyte där den personen får visa vem den är och vad 
den kan erbjuda arbetsgivaren.  
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Tre av rekryterarna uppmuntrade personlig kontakt och i samma mening påpekas det hur 
viktigt det är att kontakttagandet har gjorts av den arbetssökande själv och inte av någon 
bekant. Samtidigt menade informanterna att deras personliga kemi och uppfattning av den 
arbetssökande inte ska spela roll, dock är det något som utgör den sociala ansatsens grund 
till i en lyckad anställning.  
 
Informanterna var samstämmiga över frågan om de kan se om det skett några förändringar 
på arbetsmarknaden över tid. Eniga svaret var att söktrycket har minskat avsevärt och att 
det märks mer eller mindre skillnad beroende på bransch. Enligt Arbetsförmedlingens 
rapporter (Arbetsförmedlingen, 2017a) så har arbetslösheten sjunkit samtidigt som 
behovet efter arbetskraften ökat vilket kan vara en förklaring till det upplevda minskade 
söktrycket hos informanterna.  
 
En förändring som skett under de senaste 15 åren är att 2007 försvann lagen för anmälan 
om ledig tjänst till offentlig arbetsförmedling (SFS 1976:157) (SFS 2007:396). I samband 
med upphävandet av lagen fanns det en viss oro för vad det skulle innebära, bland annat 
att färre arbetsgivare skulle rapportera in sina lediga tjänster (Prop. 2006/07:89). Det som 
var flera av remissinstansernas farhågor har blivit sann om vi tar en blick på 
Arbetsförmedlingens hemsida (arbetsformedlingen.se, 2017) där de skriver att sex av tio 
jobb aldrig kommer ut som annonser och istället hänvisas arbetssökande till andra kanaler. 
 

Anställningsbarhet 
Fyra av fem informanter utgår från en strukturerad rekryteringsprocess (Bolander, 2002) 
där det första steget fokuserar på de arbetssökandes hårda kompetenser. Utifrån hur 
anställningsbarhets begreppet och dess innebörd utvecklats över tid så är det inte längre 
bara den hårda kompetensen som avgör om en arbetssökande är anställningsbar eller ej 
(Sparrhoff & Fejes, 2016). Numera krävs det ytterligare kunskaper och förmågor och 
dessa får inte möjlighet att visas förrän en arbetssökande tagit sig förbi första urvalssteget. 
Med andra ord så är det viktigt att inneha den hårda kompetensen däremot behövs det mer 
än så i slutändan. Informanterna uppgav att det är i nästa steg som de lägger mer fokus vid 
det personliga brevet och ser närmre på vem den arbetssökande verkligen är. Fogde (2011) 
berör att förutom den hårda kompetensen så är det viktigt att besitta mer mjuka 
kompetenser som arbetsmarknaden förväntar sig samt en förmåga att uttrycka sig i tal och 
skrift. Som en av informanterna berättade så tycker den att det är viktigt att arbetssökande 
vågar sticka ut och vågar prova något nytt, speciellt när det kommer till personliga brevet. 
Informanten såg positivt på individer som vågar testa nytt, något som Fogde även påpekar 
när det gäller initiativförmåga.  
 
Vidare i informanternas process var det tid för intervju och där blir förmågan till tal och 
interaktion tydlig och för två av informanterna kan den sociala förmågan ibland väga över 
andra krav som satts upp i kravprofilen då den sociala biten är sådan viktig del i deras 
bransch. När det sedan kommer till referenstagningen i informanternas process så blir det 
hela inget som arbetssökande kan göra just i stunden. I detta fall spelar den arbetssökandes 
bakgrund och omgivande miljö en avgörande roll. För att anses som anställningsbar krävs 
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det att den sökandes val av referens är gjort med omsorg. Individen är själv ansvarig för 
hur den framställs och visas, detta nämns av Harlin och Sandberg (2016). 
 
I slutändan av en rekrytering och hur den arbetssökande anses vara anställningsbar i 
arbetsgivarens ögon ligger i den sökandes händer. Som både Sparrhoff och Fejes (2016) 
samt Harlin och Sandberg (2016) menar så är det individens egna ansvar för dennes 
marknadsföring på arbetsmarknaden genom att vara flexibelt och veta vad som anses vara 
attraktivt på arbetsmarknaden just då. 

Diskussion 
I detta avsnitt kommer först tre olika diskussionsdelar presenteras samt förslag på framtida 
forskning. Först presenteras en resultatdiskussion som behandlar studiens resultat utifrån 
den insamlade empirin och dess analys. Sedan presenteras författarnas egna reflektioner 
kring arbetsmarknad och studievägledning. Efter det presenteras en metoddiskussion som 
behandlar studiens genomförande och slutligen presenteras tankar om möjlig framtida 
forskning. 
 
Resultatdiskussion 
Alla informanterna jobbar utifrån en väldigt tydlig och strukturerad grund och utifrån de 
två olika ansatserna så syns det att den psykometriska är den dominanta i deras sätt att 
arbeta. Två av informanterna jobbar speciellt tydligt med inslag även av den sociala 
ansatsen där den sociala kontakten och förmågan värderas högt. Däremot var det 
övervägande del av informanterna som jobbar med e-rekryteringssystem som gör ett 
automatiskt urval utifrån den hårda kompetensen, vilket gör att det personliga som visas 
vid en intervju eller i ett CV och personligt brev inte tas i beaktande förrän efter en första 
sållning. Det innebär att arbetssökande i allra högsta grad måste besitta stor del av den 
hårda kompetensen för att komma vidare i rekryteringsprocessen. Den hårda kompetensen 
är något som är svårt att påverka i någorlunda närtid medan CV och personligt brev är 
förändringsbart. Vi ställer oss frågan; är den hårda kompetensen så faktisk att den inte är 
tolkningsbar?  
 
Den hårda kompetensen är som tidigare nämnts utbildningsbakgrund samt tidigare 
erfarenheter och dessa kan ses som väldigt faktiska och inte så tolkningsbara. Utifrån hur 
Harlin och Sandberg (2016) beskriver att det är individens egna ansvar att utveckla sina 
kompetenser och förmågor med hänsyn till arbetsmarknadens förväntningar för att anses 
vara anställningsbar, ser vi som studie- och yrkesvägledare en möjlighet att ta tillvara på 
en individs alla erfarenheter. Med alla erfarenheter menas exempelvis en person som varit 
ledare för ett ungdomslag i fotboll faktiskt kan klicka i ja på arbetsgivarens profilfrågor 
angående ledarskapserfarenheter. Med utgångspunkt i denna möjlighet till att anpassa en 
individs kompetenser och förmågor utefter arbetsgivarens förväntningar, ger det studie- 
och yrkesvägledare en chans att möta upp arbetsgivares sätt att arbeta med matchning i 
samband med rekrytering.  
 
Sammanfattningsvis så är de lokala arbetsgivarnas rekryteringsprocesser genomgående 
väldigt strukturerade, även om det finns vissa skillnader mellan respektive arbetsgivare 
och bransch. Alla informanter var noga med att påpeka vikten av att ha en strukturerad 
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process, även Bolander (2002) skriver hur viktigt det är för att anställa rätt person samt för 
att minska risken för att individer ska känna sig kränkta. Vi kan även se att 
anställningsbarhet inte är något statiskt begrepp utan det är formbart och innebär olika från 
arbetsgivare till arbetsgivare. Anställningsbarhet kan handla om hur bra en individ kan 
vara på att vända på sitt egna mynt för att se vad den egentligen besitter för kunskaper. 
 
Författarnas reflektioner 
Abetsmarknadsförändringar 
Om arbetsmarknadsläget förändras från en arbetstagares arbetsmarknad som det ser ut 
idag, genom rådande högkonjunktur. Arbetslösheten är låg och många arbetsgivare söker 
ständigt kompetent personal, vilket skapar en konkurrens om den tillgängliga 
arbetskraften. Om läget förändras till en lågkonjunktur och arbetslösheten ökar flyttas 
konkurrensen från arbetsgivarna till de arbetssökande. Därmed skulle även definitionen av 
begreppet anställningsbarhet förändras, eftersom förväntningarna på individen förändras. 
Ett ökat antal arbetslösa kan i sin tur bidra till att desto fler har samma hårda kompetenser 
att konkurrera med på arbetsmarknaden, vilket även gör att vikten av de mjuka 
kompetenserna ökar.  
 
Om fler tar sig igenom det första urvalssteget som fokuserar på hårda kompetenser, är det 
viktigt att de arbetssökande har goda sociala förmågor. Urvalsprocessen skulle ha 
utrymme för ett större fokus på personlig lämplighet än tidigare när söktrycket ökat. En 
sån här förändring skulle även kunna bidra till ökad vikt vid de referenser som den 
arbetssökande lämnar. Arbetsgivarna får ett extra utrymme att välja mellan sina sökande, 
och genom ett större fokus på referenstagning kan den personliga lämpligheten kartläggas, 
såsom samarbetsförmåga och andra mjuka kompetenser. Dolda jobb och nätverk som ger 
arbetssökande tillgång till dessa jobb skulle även kunna framstå som ännu viktigare i och 
med den ökade konkurrensen på arbetsmarknaden. Vilka kompetenser som gör en 
arbetssökande anställningsbar kan kopplas till arbetsmarknaden, och 
arbetsmarknadsförändringar visar på vikten av en individs anpassningsbarhet när villkor 
för att få tillgång till ett jobb snabbt kan förändras. 
 
Studie och yrkesvägledare 
Informanterna väljer i stor utsträckning matchning för att på ett effektivt sätt hitta de mest 
lämpade medarbetarna. Genom matchningsurvalet kan rekryterarna sålla bort de 
arbetssökande som inte valt utifrån kompetens. Exempelvis de oseriösa ansökningar som 
Informant 3 inom privat sektor nämner att de i hög utsträckning får via 
arbetsförmedlingen. Studie- och yrkesvägledare kan vara hjälpta av kunskapen om hur 
arbetsgivares rekryteringsprocesser ser ut när de sitter i samtalen med en individ som 
önskar vägledning och handledning vid övergången mot jobb. 
 
Studie- och yrkesvägledare förväntas att ge elever en god grund för att fatta sina framtida 
studie- och yrkesval (Lundahl, 2010). Utredningen i SOU 2015:97 visar är att 
välinformerade elever gör ett gymnasieval på goda grunder och i samband med det skapas 
en positiv trend inom studierna. Samma gäller vidare i arbetslivet, genom en bredare 
kunskap kan intressen för nya områden väckas och bidra till ökad kompetens.  För att 
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individen ska ha en möjlighet att skapa ett intresse för ett område behövs kunskap, 
kunskap om hur olika branscher är utformade, vilka kompetenser och erfarenheter som 
krävs inom olika områden. Denna kompetensökning hos individerna kan vara ett steg till 
att minska personalbristen som enligt Arbetsförmedlingens rapport (2017b) råder inom 
vissa branscher. Genom ett ökat informationsflöde i skolor, från studie- och 
yrkesvägledare eller via andra insatser, kan individer utvecklas. Genom denna personliga 
utveckling får de även en insikt om vilka kompetenser de behöver vässa för att få bättre 
chanser när de söker jobb.  
 
Studie- och yrkesvägledare jobbar utifrån olika karriärteorier, och beroende på klientens 
behov och mål anpassas användningen av dessa. Matchningsteori är ett exempel på 
tillvägagångssätt för att matcha individen mot arbete, precis som arbetsgivares 
matchningsprocesser fokuserar de på rätt person på rätt plats via olika kompetenser. 
Däremot utgår inte alla rekryterare endast från individers hårda kompetenser, vilket gör att 
matchningsteori inte alltid är det bästa utgångsläget. Ska en individ söka jobb där 
rekryteraren fokuserar på sociala förmågor kan en teori med ett fokus på till exempel 
individens tilltro till sin egen förmåga vara ett bättre alternativ. Genom en ökad kunskap 
om rekryteringsprocessers utformning och vad arbetsmarknaden efterfrågar, kan studie- 
och yrkesvägledare lättare anpassa sitt arbetssätt utifrån klientens mål och drömmar. 
 
Studie- och yrkesvägledare kan vara behjälpliga i många olika situationer, alltifrån 
matchandet med erfarenheter och kompetenser till information om utbildningar. Studie- 
och yrkesvägledarens arbetssätt bör även se olika ut beroende på hur motpartens krav och 
förväntningar ser ut.  
 
Metoddiskussion 
Studien har genomförts med en kvalitativ metod som tidigare beskrivits under 
metodavsnittet, under studiens gång har metodvalet som gjorts omvärderats. Trots 
frågeställningarna besvarats upplever vi att en metodkombination möjligen skulle ge 
studien ett större djup. Genom enkäter kunde många frågor om rekryterarnas processer 
besvarats, istället för att ta tid från intervjuer att besvara dessa. Intervjuernas fokus kunde 
då varit på kompetenser och hur arbetsgivarna tänker kring begreppet anställningsbarhet. 
 
Vid kontaktsökandet med potentiella informanter var svarsfrekvensen låg där endast två 
av de sex som ursprungligen kontaktades gav ett svar varav en utav de avböjde. Som en 
åtgärd för att minska svarsbortfall ombads mottagaren att ge ett besked, både vid 
deltagande eller ej med anledning att få veta om mejlet kommit fram och om sökandet 
behövde gå vidare. Efter att svar uteblivit samt nekande var vi tvungna att gå vidare med 
kontakttagandet där svarsfrekvensen fortsatt var låg samt bortfall genom nekande. När vi 
slutligen övergick till telefonsamtal som kontaktsätt ökade svarsfrekvensen. Valet av att 
söka kontakt via mejl i första hand var för att medverkan i studien inte skulle upplevas 
som påtvingad. När vi väl tog kontakt via telefon möttes vi av positivitet och möjligheten 
att boka in träffar för att genomföra intervjuer. Om kontaktsättet förändrats i ett tidigare 
skede hade en avsevärt stor del tid från studiens genomförande och bearbetande besparats. 
Konsekvenserna som vi kan se de från svarsbortfallet är att många av de största 
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arbetsgivarna inte var deltagande i studien vilket innebar att all den yta på 
arbetsmarknaden, som grundplanen var att täcka inte uppfylldes.  
 
När vi beslutade oss för att båda delta vid intervjuerna utgick vi ifrån att det var 
informanterna som var experterna i sammanhanget och i samband med skulle det inte bli 
någon konflikt gällande maktrelationen (Kvale och Brinkmann, 2009). En ytterligare 
tanke från vår sida var att informanterna är vana att sitta i ett rum med flera personer och 
föra en dialog och därmed inte bli obekväm i situationen. Vi upplever inte att vi blev 
motbevisade i den aspekten då informanterna aldrig uppfattades som obekväma.  
 
Förslag på framtida forskning 
Studiens fokus är på hur rekryteringsprocessers urvalsstege och kompetenskraven formar 
begreppet anställningsbarhet. Något som skulle bidra till kunskap om hur urvalet på 
arbetsmarknaden fungerar och vad som gör en individ anställningsbar är att undersöka vad 
begreppet anställningsbarhet innebär för personer som jobbar med rekrytering. Genom att 
få en mer nyanserad bild av hur rekryterare tänker kring begreppet anställningsbarhet kan 
studie- och yrkesvägledare lättare hjälpa individer i övergången till jobb.  
 
För att få ytterligare insikt i hur studie- och yrkesvägledare kan arbeta med individer i 
övergången till jobb, kan det vara intressant att undersöka hur arbetssökande ser på 
begreppet anställningsbarhet. Vilka kompetenser anser de arbetssökande skulle bidra till 
att göra dem anställningsbara, och skiljer sig uppfattningen om vad som gör individer 
anställningsbara mellan arbetssökande och arbetsgivare?    
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Bilagor 
 Bilaga 1 – Missivbrev  
  
 
Till dig som jobbar med rekrytering.  
 
 
Under de senaste decennierna har arbetsmarknaden förändrats mycket, vi har gått från ett 
jordbrukssamhälle till dagens informations- och kunskapssamhälle. Samhällsförändringen har i 
sin tur påverkat våra anställningsformer, de arbetande hade tidigare övervägande fasta 
anställningar i jämförelse med dagens allt vanligare lösa förbindelser.   
 
Vi vill därför genomföra en intervjustudie med förhoppningen om att förstå vad 
som egentligen krävs av en arbetssökande för att få en anställning idag.   
 
Syftet med studien är undersöka hur olika rekryteringsprocesser ser ut samt vad som gör en 
arbetssökande attraktiv på arbetsmarknaden.  
 
Vi har tillfrågat ett antal arbetsgivare inom Umeå kommun om deltagande i denna 
intervjustudie. Du som har minst ett års erfarenhet av arbete med rekrytering och skulle vara 
intresserad av att delta i vår studie kontaktar oss via e-post.  
 
Att medverka i vår studie är helt frivilligt och medverkan kan avbrytas när som 
helst. Intervjun kommer att genomföras på din arbetsplats eller på annan plats vald av dig. 
Intervjun beräknas ta 30–60 minuter och ske mellan v.15–v.17. Önskvärt från vår sida är att 
intervjun spelas in för att underlätta bearbetningen av vårt insamlade material.  
 
Intervjumaterialet kommer att hanteras konfidentiellt och ingen obehörig kommer att ha tillgång 
till det. Alla personer och arbetsgivare kommer att vara anonyma och efter avslutat arbete 
kommer materialet att raderas.  
 
Vi heter Evelina och Cecilia och studerar vid Umeå Universitet där vi läser sista terminen på 
Studie- och yrkesvägledarprogrammet. Utbildningen avslutas med ett examensarbete vilket är 
anledningen till att denna intervjustudie skall genomföras. 
   
Hör gärna av dig vid eventuella frågor.  
  
Umeå 2018-04-05   
 
Studerande:                                                                          Handledare:   
Cecilia Lindberg                                                                     FD i pedagogiskt arbete och Leg. Lärare    
Evelina Nyberg                                                                      Anders Holmgren   
***mail***                                                                            ***mail*** 
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Bilaga 2 – Intervjuguide 
 

-INTERVJUGUIDE- 
 
 

Bakgrundsfrågor 
x Vad har du för utbildning?  
x Har du arbetat med något annat innan du började här?  
x Hur länge har du arbetat med rekrytering?  
x Vilken befattning har du?   
x Vilka arbetsuppgifter innefattar din befattning?  

  
Företaget 

x Hur många är anställda inom er verksamhet?  
x Hur ser er rekryteringsprocess ut?  
x Fattas rekryteringsbesluten av en person eller är det en gemensam process?  
x Beskriv hur er tanke bakom hur en jobbannons ser ut.    
x Jobbar ni aktivt för mångfald när ni rekryterar?  
x Har ni märkt av någon förändrad rörelse på arbetsmarknaden?  

  
Arbetssökande 

x Är sociala förmågor hos de anställda viktiga för er verksamhet?   
x Har ni utbildningskrav på alla anställda?  
x Vad lägger ni större fokus på vid anställning, sociala förmågor eller utbildning?  
x Gynnas den arbetssökande på något sätt beroende på vilket sätt den tagit kontakt 

med er?  
x CV & Personligt brev – vad bör man som arbetssökande tänka på?  

 
Avslutande 

Om du satt på vår stol och jobbade som studie- och yrkesvägledare och en klient kom in 
till dig för att den ska söka jobb och frågar efter tips, vad skulle du svara? 
 


