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Vi vill inledningsvis rikta ett tack alla de respondenter som visat intresse för undersökningen, 

utan er hade studien inte varit genomförbar. Vidare är vår uppsatshandledare, Jonas Axelsson 

värd att nämna i det här samanhanget, vi vill tacka dig för den kontinuerliga vägledning som 

du tillägnat oss genomgående under terminen.      

 

Enligt författarna har uppdelningen av arbetsprocessen varit ömsesidig. Båda författarna till 

undersökningen har bidragit med lika mycket till alla delarna av studien vilket innebär att 

arbetsbördan varit densamma för oss båda.  



Abstract 
 

The following study deals with the subject recruitment, focusing on the competence relevant 

for appointment to a post. Furthermore it describes how the recruitment companies of a 

medium-sized Swedish city will select individuals from a group of candidates and on which 

premises the samples occurs. That is, if a job applicant is selected to be hired because of his 

work experience, knowledge and education, or if it is thanks to his personal qualities. The 

study intends to examine the extent to which responsible recruiters value the job seekers 

formal competences in relation to its informal competences. This study will examine the 

aesthetic competences importance in the recruitment process. In other words, the importance 

of the candidates to dress properly, be clean and tidy to the interview. 

 

For the study, we use a qualitative approach through interviews. These interviews are based 

on questions from a prepared interview guide that you can take part of at the end of the essay 

as an appendix. These questions will result in information from the respondents that will 

enable us to answer our question as mentioned in the introduction to this study. 

 

In the survey, it appears that recruiters emphasize the importance of formal and informal skills 

depending on the type of post to be appointed. When it comes to recruitment of blue-collar 

workers
1
 the recruiters takes more consideration of which actual skills the candidate possess. 

That is, which direct knowledge the individual have that he’s able to use at work, for example, 

if the applicant can drive a forklift and has a license to drive it. If the individual in question 

has an academic background or not is less interesting for these kinds of jobs and the 

recruitment processes are generally faster than the white-collar worker
2
 side. Recruitment at 

the white-collar side, is more extensive, complicated and time consuming. Here the emphasis 

is placed on the candidate's academic background and their work experience. When it comes 

to the formal qualifications there are usually high requirements for the employment of white-

collar workers. 

 

The study has shown that the first impression of the job applicant is important for the 

responsible recruiter when they meet for an interview. An applicant that arrives properly 

dressed and have the ability to present and express himself in an appealing way have a greater 

chance of employment than the individual who doesn’t make an effort. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Keywords: Formal- and informal competence, recruitment, white- and blue collar workers     

                                                 
1
 Kollektivarbetare 

2
 Tjänstemän 



Sammanfattning 
 

Följande undersökning behandlar ämnet rekrytering med inriktning på kompetensens 

betydelse vid tillsättning av en tjänst. Vidare redogörs för hur rekryteringsföretag i en 

mellanstor svensk stad väljer ut individer ur en grupp av arbetssökande och på vilka premisser 

urvalen sker. Det vill säga om en arbetssökande väljs ut att bli tillsatt för en tjänst på grund av 

vederbörandes arbetserfarenhet, kunskap och utbildning, eller om det är tack vare dennes 

personliga egenskaper. Studien ämnar undersöka i vilken utsträckning ansvariga rekryterare 

värderar arbetssökandes formella kompetenser i förhållande till dess informella kompetenser. 

Undersökningen kommer också studera den estetiska kompetensens betydelse vid rekrytering. 

Med andra ord betydelsen av att som sökande klä sig rätt, komma hel och ren till 

arbetsintervjun.  

 

För studien använder vi oss av en kvalitativ metod i form av intervjuer. Dessa intervjuer är 

baserade på frågor från en upprättad intervjuguide som går att ta del av i slutet av uppsatsen 

som en bilaga. Dessa frågor resulterar i information från respondenterna som möjliggör för 

oss att besvara våra frågeställningar som presenteras i inledningen av denna undersökning. 

 

I undersökningen framkommer det att rekryterarna framhäver vikten av formell och informell 

kompetens beroende på vilken typ av tjänst som skall tillsättas. För rekryteringar på 

kollektivsidan tar man mer hänsyn till vad den sökande besitter för faktiskta kompetenser. Det 

vill säga vilka direkta kunskaper individen har som går att omsätta i arbetet, till exempel om 

den sökande kan köra truck och har körkort för detta. Om individen i fråga har akademisk 

bakgrund eller ej är mindre intressant för dessa jobb och rekryteringsprocesserna sker i regel 

snabbare än på tjänstemannasidan. Rekryteringar på tjänstemannasidan är istället mer 

omfattande, komplicerade och tidskrävande. Här läggs tonvikten på den sökandes akademiska 

bakgrund och arbetserfarenhet. På den formella kompetensen ställs i regel höga krav vid 

tillsättning av tjänstemän. 

 

Studien har visat att det första intrycket av den arbetssökande har betydelse för den ansvarige 

rekryteraren när de möts för en intervju. En sökande som kommer ordentligt klädd och har 

förmågan att presentera och framföra sig själv på ett tilltalande sätt har större chanser till en 

anställning än den individ som inte anstränger nämnvärt. 
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Kapitel I - Inledning 
 

 

 

Författarna kommer i avsnittet presentera det valda ämnet för att ge en bild av vad studien 

kommer att behandla. Författarna ämnar redogöra för undersökningens bakgrund, syfte samt 

frågeställningar. 

 

 

 

1.1. Bakgrund 

 

Att rekrytera för att förstärka sin kompetensbas är av största vikt och betydelse för alla 

organisationer och företag. Utan människor, ingen organisation och utan kompetenta 

människor ingen kompetent organisation. Det är människorna och dess kompetenser i 

företaget som får det att växa och bringa lönsamhet, således krävs det en personalstyrka som 

utgör en stark stomme. 

 

Anledningen till valet av att studera olika kompetensers betydelse vid rekrytering är flera.  

Dels finner vi författare till studien ämnet rekrytering och betydelsen av olika kompetenser 

som intressant. Vi anser det vara viktigt att fördjupa oss inom ämnet då vi lever i en 

föränderlig omvärld som gör att det finns skäl att tro att kraven på arbetsmarknaden och 

anställda förändras. Granberg (2011:121) skriver att antalet människor med högre 

utbildningsbakgrund ökar för varje år som går. Det leder till att nivån på den formella 

kompetensen överlag ständigt förbättras i samhället. Enligt oss kan det betyda att kraven som 

arbetsgivarna ställer på de sökandes kompetenser ökar. Ytterligare en intressant aspekt som 

Furåker (2009:78) menar att för särskilda arbeten krävs det att arbetstagaren har en specifik 

utbildning eller examen. Dock kan det för andra tjänster vara irrelevant huruvida 

arbetstagaren har akademisk bakgrund eller inte.  

 

Resonemanget skulle kunna härledas till en ökad professionalisering vilket innebär att nya 

yrkesgrupper växer fram med specifika attribut såsom exempelvis dokumenterad formell 

utbildning eller legitimation (Nationalencyklopedin, professionalisering, 2012). Ökad 

professionalisering kan leda till att dörrarna till olika företag stängs för de sökande som ej 

uppfyller kraven för yrket (Granberg, 2003:565). 

 

I undersökningen kommer betydelsen av den estetiska kompetensen att studeras som enligt 

bland andra Huzell och Larsson (2012) har stor inverkan på vilka som anställs på 

arbetsmarknaden. Författarna menar att den estetiska kompetensens betydelse i arbete är mer 

betydande och mer omfattande än vad man hittills har trott. Detta fenomen anser vi vara en 

viktig och intressant aspekt att studera vidare. Fenomen anser vi vara en viktig och intressant 

aspekt att studera vidare. Vidare avser vi att undersöka hur rekryteringsarbetet skiljer sig åt 

beroende på vilken typ av tjänst som ska tillsättas. Vi önskar samtidigt finna resultat som 

visar eventuella skillnader i företags värdering av olika kompetenser vid rekrytering av 

tjänstemän respektive kollektivarbetare. Studiens författare finner intresse att undersöka hur 

företag värderar olika kompetenser. Är den formella kompetensen som innefattar utbildning, 

arbetserfarenhet och faktiska kunskaper det som värdesätts högst och avgör vem som får 

tjänsten? Eller är det så att den informella kompetensen, det vill säga de personliga 

egenskaperna inkluderat den sociala kompetensen som avgör vem som väljs ut vid tillsättning 

av en tjänst? Organisationer ser olika ut och söker olika typer av kompetenser. Vad som är 
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viktigt att belysa är att dagens arbetsmarknad präglas av tuff konkurrens. Ofta är det många 

sökande på en tjänst och den sökande bör ha en så bred kompetens som möjligt för att göra 

sig synlig och sticka ut bland mängden. Vad är det som gör att tjänsten faller på en sökande 

istället för en annan? 

 

 

1.2. Syfte och frågeställningar  

 

Studiens syfte är att undersöka hur rekryteringsföretag värderar den formella kompetensen i 

förhållande till den informella kompetensen i deras dagliga arbete med att rekrytera rätt 

individ till aktuell tjänst. Det skall förtydligas att studiens respondenter verkar som konsulter 

som har till uppgift att presentera förslag på lämpliga kandidater till företagen de arbetar ihop 

med. Det är således företagen som tar det slutgiltiga beslutet om vem dem vill anställa. Vi vill 

undersöka om den sökande stryks från urvalet då rekryteraren ser att vederbörande inte 

innehar rätt formell kompetens vid CV granskningen. Vi ämnar också undersöka om det finns 

möjlighet för ett motsatt förhållande, det vill säga att den sökande innehar den rätta formella 

kompetensen men stryks för att denne inte har rätt informell kompetens. Avsikten med 

undersökningen är inte att generalisera, ändamålet är istället att exemplifiera hur förhållandet 

kan se ut. För att svara på vårt syfte har vi valt frågeställningarna enligt nedan: 

 

 

 Vilken kompetens väger tyngst för rekryteraren eller arbetsgivaren när denne skall 

tillsätta en tjänst? 

 

 Vilken betydelse har informell kompetens såsom social- och estetisk kompetens vid 

tillsättning av en tjänst? 

 

 Vilken betydelse har formell kompetens såsom utbildning och förkunskaper i en 

urvalsprocess? 

 

 Skiljer sig betydelsen av formell- och informell kompetens vid rekrytering av 

tjänstemän respektive kollektivarbetare?
3
 

 

Den första frågeställningen enligt ovan är undersökningens huvudfråga, resterande tre är 

delfrågor. Dock är samtliga frågor av lika stort intresse för undersökningen. 

 

 

  

                                                 
3
 Begreppen tjänstemän och kollektivarbetare har valts att användas genomgående i studien. Med tjänsteman 

menas en individ som erhåller lön och har en ledande eller förvaltande position (Nationalencyklopedin, 

tjänsteman, 2012). I studien är således kollektivarbetare de arbetstagare som inte ryms inom 

tjänstemannabegreppet. Tillägas skall även göras att i det initiala skedet för studien definierades 

kollaktivarbetare som arbetare, men då respondenterna använde kollektivarbetare genomgående som term har det 

senare begreppet valts för studien.     
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1.3. Avgränsning 

 

Avgränsningen kommer att ske genom att ett urval av företag som arbetar inom samma 

bransch, det vill säga rekryteringsföretag. Undersökningen har utförts i en medelstor svensk 

stad, anledningen till att vi valt att inte gå ut med namnet på staden är för att skydda 

respondenterna i så hög utsträckning som möjligt. Vidare har undersökningen inriktat sig på 

den privata sektorn på grund av att det inom den sektorn är mer fri vad gäller rekrytering då 

det exempelvis inom den offentliga sektorn finns lagar som reglerar förfarandet såsom 

exempelvis i Lagen om offentlig anställning 4§ 1 & 2 stycket där det framkommer att vid 

tillsättning av en tjänst ”[…] skall avseende fästas bara vid sakliga grunder, såsom förtjänst 

och skicklighet. Skickligheten skall sättas främst, om det inte finns särskilda skäl för något 

annat” (SFS 1994:260). 

 

 

1.4. Tidigare forskning 

 

Vid genomgång av tidigare forskning, såsom internationellt skrivna artiklar och avhandlingar, 

inom området för vår studie har vi funnit ett antal olika publikationer. Det är tidigare 

forskning som vi anser oss kunna relatera till vår studie, framför allt i förhållande till 

undersökningens avsnitt om den estetiska kompetensens betydelse. Vi finner det delvis 

problematiskt i vissa fall att vinkla den tidigare forskningen till vårt valda område. Den 

tidigare forskning som vi tagit del av behandlar rekrytering, kompetens etc. separat och är ofta 

inriktade på andra områden än just rekrytering. Det kan handla som i Karlssons (2012) artikel 

Looking good and sounding right: Aesthetic labour om den estetiska kompetensens betydelse 

i arbetslivet och exempelvis hur ett butiksbiträde skall vara klädd eller att anställda skall 

använda företagets produkter och således representera företagets varumärke. Om den estetiska 

kompetensens betydelse i arbetslivet behandlar även Huzell och Larsson (2011) artikel 

Aesthetic and athletic employees: The negative outcome of employers assuming responsibility 

for sickness benefits. Författarna skriver att det i tidigare forskning har framkommit att företag 

inom servicesektorn har som medveten strategi att anställa individer som ser bra ut. Huzell 

och Larsson skriver i artikeln om arbetsgivares sökande efter arbetstagare som ser 

hälsosamma ut. Atletisk arbetskraft som författarna uttrycker det används med syftet att 

undvika kostnader för sjukfrånvaro och rehabilitering. Även Shaen (2012) behandlar i sin 

artikel, Putting on a good face: An examination of the emotional and aesthetic roots of 

presentational labour den estetiska kompetensen men är mer inne på beröring och hur det 

påverkar interaktionen med andra människor. Ett annat exempel återfinns i Rowes (1995) 

artikel Clarifying the use of competence and competency models in recruitment, assessment 

and staff development där författaren reder ut skillnader mellan engelskans begrepp, 

competence respektive competency.    

 

Det finns även en mängd skrivna examensarbeten om området för rekrytering och kompetens. 

Dock så har vi inte hittat någon som fokuserar på den estetiska kompetensen i den 

utsträckningen som vår studie. I den mån det är möjligt att veta anser vi oss vara ensamma om 

att ta hänsyn till både den formella och informella kompetensen tillsammans med en 

jämförelse mellan tjänstemän och kollektivarbetare. Likt det internationella materialet 

behandlas även här de olika delarna i separata arbeten och har således inte den bredden som vi 

anser oss ha.     

 

Det ska dock tilläggas att de valda artiklarna är ett urval från tidigare forskning.  
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1.5. Disposition 

 

Undersökningen består av till antalet fem stycken kapitel. Det första kapitlet är en inledande 

del som behandlar bakgrunden och syftet med studien. Kapitlet som följer innehåller den 

teoretiska referensram som legat till grund för undersökningen och som vi utgått ifrån i 

studien om rekrytering och kompetens. Kapitel tre redogör för den metod som använts i 

studien. Det vill säga hur vi arbetat vad gäller urval av respondenter, hur data samlats in och 

behandlats samt vilka etiska ställningstaganden vi valt att arbeta utefter. Kapitel fyra 

innehåller analysen och resultatet av undersökningen som vi arbetat fram under studiens gång. 

Slutligen återfinns ett kapitel innehållande en sammanfattande diskussion och slutsats. Här 

vill vi poängtera att vi i slutsatsen av studien kommer redovisa för vår egenkonstruerade 

illustration som går under benämningen ”kompetensdiamanten”. Illustrationen har tagits fram 

av oss författare i ett försök att för läsaren illustrera hur vi ser på den formella- respektive 

informella kompetensen och hur begreppen hänger ihop. 
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Kapitel II - Teoretiska utgångspunkter 
 

 

 

I kapitlet ämnar författarna redogöra för de teorier från vald litteratur som ligger till grund 

för studien. Författarna kommer redogöra för centrala begrepp inom rekryteringsprocessen 

som är av betydelse för undersökningen samt beskriva den formella- respektive informella 

kompetensens innebörd.  

 

 

 

2.1. Rekrytering 

 

Inledningsvis vill vi redogöra för och beskriva de delar av rekryteringsprocessens som är 

betydande för studien. Lindelöw (2003) beskriver vikten för företag att ha förmåga att knyta 

till sig rätt individer till organisationen för att kunna möta framtidens krav. Av samma 

betydelse är det att behålla dessa människor inom företaget och fortsätta utveckla dessa. 

Centralt för organisationer vid rekrytering är att ha fallenheten att kunna bedöma människor 

korrekt. För att som arbetsgivare kunna veta vem som passar in bäst i den egna organisationen 

måste man kunna utvärdera personligheter, färdigheter samt individers drivkrafter. Det är 

något som krävs om organisationen vill ha anställda som skall vara de som utvecklar företaget 

i framtiden (Lindelöw, 2003:18). 

 

 

2.2. Arbetsmarknadens krav på rörliga anställda 

 

Oavsett om man som rekryteringsansvarig känner att man träffat rätt mellan tjänsten som skall 

tillsättas och den tillsatte individen kan situationen i slutändan komma att förändras. Lindelöw 

(2003)  skriver vidare att organisationer idag inte anställer individer på samma förutsättningar 

som förr, det vill säga för ett helt liv. Idag är arbetsmarknaden mer rörlig och företagen 

anställer med tanken om att den som anställs kommer att arbeta under en viss tid, för att 

därefter ge plats för nya anställda som kommer med nya idéer och tankar. Med detta menar 

författaren att trots att rekryteraren träffat rätt vid rekryteringen uppstår inom en tid ändå 

önskemål om rörlighet inom företaget då förändring efterfrågas (Lindelöw, 2003:21). 

 

 

2.3. Kravspecifikation 

 

I kravspecifikationen framgår vad det är för typ av anställd ett företag vill ha när det är dags 

starta rekryteringsprocessen, vad individen ifråga skall kunna eller hur ska denne vara för att 

passa in. Kort och gott vilken karaktär med vilka egenskaper skall väljas ut för den specifika 

organisationen. Lindelöw (2003) beskriver hur en god kravspecifikation skall se ut och menar 

att specifikationen skall vara bred och beröra organisationens samtliga önskemål för samtliga 

områden som är av betydelse för den specifika anställningen. Författaren skriver vidare att 

kravspecifikationen kan delas in i områden till antalet sju. Områdena är kursivt markerade i 

följande text. Till att börja med bör presenterars vilka utbildningskrav som krävs, det vill säga 

vilken formell utbildning den sökande måste ha. Vidare är erfarenheten av betydande roll. I 

denna del av kravspecifikationen skall förtydligas vilken typ av erfarenhet den tilltänkte 

medarbetaren skall ha. Fortsättningsvis skriver författaren om kunskapskravet vilket innebär 

de krav som finns på särskilda kunskaper, exempelvis språkkunskaper. Kraven kan också 
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innebära huruvida den som söker bör besitta särskild spetskompetens inom olika dataprogram. 

Den fjärde delen av kravspecifikationen rör krav som handlar om allmänna färdigheter, det 

vill säga färdighetskrav. Det innebär att den sökande till exempel skall vara analytiskt lagd 

och ha förmåga att hantera analytiska arbetsuppgifter. Kraven kan också innebära god verbal 

förmåga där arbetsuppgiften kräver att individen kan tala för sig. Författaren beskriver också 

personlighetskravet som ett komplement till färdigheterna. Lindelöw menar att situationer 

som uppstår kräver ett förhållningssätt av individer att agera utefter. Krav som ställs på 

personligheten skall inte bara kopplas ihop med arbetsuppgiften. Beaktas bör även den sociala 

aspekten rent generellt på arbetsplatsen och hitta rätt man på rätt plats. Kravspecifikationen 

skall också innehålla krav på en individs utvecklingspotential. Det betyder att individen ifråga 

skall vara utvecklingsbar för organisationen om denne skall vara aktuell för en tjänst. Kraven 

skall inte enbart ställas gentemot personens personlighet och dennes nuvarande färdigheter, 

krav skall också ställas på utveckling för framtiden. Individen i fråga skall också vara flexibel 

och kunna anpassa sig till förändringar som sker i arbetet. Om kravspecifikationens sjunde del 

skriver författaren om medicinska och andra krav vilket innebär krav som ställs på en tänkbar 

medarbetare angående dess hälsa. Individen skall vara frisk och kry för att kunna klara av att 

utföra sina arbetsuppgifter. (Lindelöw, 2003:62ff). 

 

2.4. Fokusering på saklighet  

 

Lindelöw (2008) diskuterar betydelsen av att fokusera på det som är av största vikt för det 

inledande intervjutillfället. När förarbetet med kravspecifikation och annonsering har 

genomförts av rekryteraren börjar förhoppningen om att flertalet ansökningar kommer in. 

Förhoppningsvis inkommer ansökningar av relevans som ger ett brett urvalsunderlag för den 

som skall utföra rekryteringsarbetet. Urvalsarbetet skall utföras hela vägen i förhållande till 

kravspecifikationen som man uppsatt för den specifika tjänsten. Det absolut viktigaste med 

detta arbete är att man utför det med saklighet. Fokus skall ligga på den sökandes kompetens 

då det är detta som är det centrala för tjänsten som skall tillsättas. Då en rekryteringsansvarig 

träffar en arbetssökande vid första tillfället är det lätt att bli påverkad av saker som inte rör 

individens kompetens. Sakligheten i arbetet med att fokusera på kompetensen ligger i att inte 

låta sig påverkas av de tankar som följer av första intrycket. Det är lätt att bli påverkad både 

positivt och negativt av hur den sökande ser ut eller exempelvis låter. Syftet med 

kravspecifikationen är att säkra kvalitetsarbetet och göra det tydligt för vad som skall 

fokuseras på. Tanken med att arbeta på detta sätt är att få en tydlig struktur i arbetet med 

urvalet i rekryteringsprocessen. Detta resonemang är ämnat att betona vikten av sakligheten i 

rekryteringsprocessen, det vill säga att man fokuserar på att finna just rätt kompetens till 

organisationen. Viktigt är samtidigt att se att detta kvalitetsarbete är betydande för hur 

organisationen uppfattas av den sökande. En urvalsprocess som är strukturerad på ett bra sätt 

ger en bild av trovärdighet och bidrar till att företaget speglar en bild som gör dem till en 

arbetsgivare som är attraktiv (Lindelöw, 2008:118). 

 

 

2.5. Ett bra urvalsarbete 

 

Roger Hagafors (1990) skriver i Rekryteringshandboken om vad man skall få ut av den bästa 

rekryteringen. Individen som skall tillsättas ska göra goda insatser i sitt arbete, viktigt är 

också att individen i fråga skall trivas med den organisation denne skall tjänstgöra inom. 

Författaren skriver utöver detta att en god rekrytering innebär att den individen som rekryteras 

kommer att stanna kvar och verka inom organisationen för en lång framtid. 
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[…] det är en människa – med kunskaper, erfarenheter, upplevelser och känslor – som 

anställs och inte i första hand en uppsättning meriter och kvalifikationer. Framgångsrikt 

urvalsarbete kan därför aldrig bli en fråga om att uteslutande värdera formella meriter och 

kvalifikationer. Istället måste man kunna bedöma hur en viss person kommer att lyckas i 

de arbetsuppgifter som är aktuella, och om han/hon kommer att trivas och utvecklas i den 

miljö och bland de människor som finns i företaget och på arbetsplatsen (Hagafors, 

1990:87). 

 

 

2.6. Vikten av referenstagning 
 

Att träffa en individ i en intervju och föra ett samtal ger den intervjuande en bild av personen i 

fråga. Intervjuaren kan ha fått ut mycket information av kandidaten men ändå känna att detta 

inte är tillräckligt för att bedöma om personen ifråga är lämpad för tjänsten. Då lämpar det sig 

väl att ta referenser om kandidaten för att få en utomstående bild av denne. Har kandidaten 

beskrivit sig själv enligt den bild som referensen har av denne. Ofta tar man referenser från 

kandidatens tidigare chefer. Författaren beskriver vidare att det också kan vara en god idé att 

ta referenser från tidigare medarbetare och arbetskamrater. Positivt är det också om man som 

rekryterare känner till vem referensen är då man eventuellt har ett förtroende för referensen 

ifråga och kan således vara säkrare på att referensen ger en korrekt bild av den sökande 

(Ahrnborg, 1997:168f). 

 

 

2.7. Kompetensbaserad intervjuteknik 

 

Lindelöw (2003) skriver om kompetensbaserad intervjuteknik. 

 
En kompetensbaserad intervju är en särskild sorts strukturerad intervju, där intervjuaren 

strävar efter att på ett konkret sätt utvärdera en kandidats förmåga i relation till ett antal 

specifika kompetenser som är relevanta för ett visst jobb ( Lindelöw, 2003:86). 

 

Författaren ger fallenheten att organisera och planera ett projekt som ett exempel på en 

särskild kompetens. Frågorna som intervjuaren ställer har sin utgångspunkt i att hela tiden få 

ut information som rör kandidatens fallenhet att just organisera och planera arbeten. 

Forskning har visat att just den här typen av intervju är i särklass den mest framgångsrika 

gällande att kunna förutse arbetsprestationer för framtiden (Lindelöw, 2003:86). 

 

 

2.8. Betydelsen av samspel under intervjutillfället 

 
Lindelöw (2003) skriver om hur man bör förhålla sig fysiskt under intervju tillfället för att få 

den intervjuade att känna sig avslappnad. Som intervjuare vill man få ut så mycket 

information som möjligt av kandidaten. För att göra detta möjligt bör man skapa ett 

intervjuklimat som får kandidaten att känna sig bekväm och tillfreds genom att tänka på ett 

par saker. För det första är det som intervjuare viktigt att tänka på att skapa ögonkontakt för 

att visa kandidaten intresse då detta ger kandidateten en känsla av uppmärksamhet. 

Intervjuaren ges också mer kontroll att styra intervjun och gör det lättare för intervjuaren att 

läsa av kandidaten om denne är klar med sina svar. Samtidigt är det av betydelse att den som 

blir intervjuad känner att den som intervjuar uppvisar ett intryck som är lugnt och säkert. 

Därmed är det viktigt att tänka på sin hållning som intervjuare och vara noga med att se hur 

kandidaten gestikulerar och dennes hållning. Som intervjuare är det även viktigt att man visar 
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sig intresserad av kandidaten och visa uppmuntran för samtalet. Ansiktsuttrycken är av 

betydelse. För att visa att man lyssnar, nicka gärna instämmande på vad individen har att säga. 

Sådana detaljer som bekräftar kandidaten att man som intervjuare är med i samtalet. 

(Lindelöw, 2003:80f). 

 

Även Hintze (1990) beskriver intervjutillfället och menar att en anställningsintervju bör 

fungera som en dialog två individer emellan som är på jämbördig nivå. Dessa individer skall 

gemensamt reda ut om kandidaten som söker arbetet motsvarar de rätta befattningskraven. 

Dessutom skall de reda ut om förväntningarna som kandidaten har på tjänsten stämmer 

överens med tjänstens innebörd. Rekryteraren som håller i intervjun har ansvar för att den 

sökande kandidaten känner sig bekväm med intervjusituationen. Författaren skriver vidare att 

den som utför intervjun och arbetar som rekryterare per automatik ges ett överläge mot den 

som skall intervjuas. Denne är trygg i sin yrkesroll och mer van vid situationer som intervjuer 

då det är dennes arbetsuppgift att leda intervjun. Detta resulterar givetvis i att den sökande 

som vill prestera väl under intervjuen hamnar i underläge och kan komma att känna en 

osäkerhet för situationen. Intervjuaren har därmed ansvar att bygga goda kontakter med de 

som skall intervjuas och försöka upprätthålla denna stämning under hela intervjutillfället. 

Intervjusituationen skall därmed förlöpa med ömsesidig respekt och ha ett vänskapligt och 

naturligt klimat. Kandidaten som söker tjänsten skall uppleva att den som intervjuar har en 

intresserad inställning mot individen i fråga (Hintze, 1990:102f). 

 

 

2.9. Magkänsla för kandidaten 

 

Lindelöw (2003) diskuterar vad som egentligen sker under en anställningsintervju i de roller 

som spelas mellan den som intervjuar och den intervjuade. Vid en intervju ges inte ofta den 

korrekta bilden av anställningens alla olika egenskaper och innehåll. På samma sätt ger den 

som blir intervjuad inte gärna en oredigerad beskrivning av sig själv som individ och 

vederbörandes personliga egenskaper (Lindelöw, 2003:21). 

 

En magkänsla kan uppstå vid ett intervjutillfälle. Författaren menar att individer träffar 

varandra och trivs i varandras sällskap, dock behöver inte det innebära att tycket som uppstår 

kretsar kring kandidatens potential för företaget. Intervjuaren bör efter intervjun ge sig tid att 

reflektera över situationen samt vad kandidaten har svarat på frågorna. Intervjuansvarige bör 

då reflektera över svaren i förhållande till kravspecifikationen för att se om företagets 

önskemål kan komma att tillgodoses av kandidaten. Når den sökande upp till kraven som 

företaget har i sin kravspecifikation gällande utbildning, kunskap och erfarenhet? (Lindelöw, 

2003:92f). 

 

 

2.10. Personlighetstester 

 

Lindelöw (2003) skriver vidare om arbetspsykologiska test och dess problematik. 

Personlighetsformulär är i Sverige den mest förekommande varianten inom rekrytering. I 

dessa formulär frågas kandidaten om vilket förhållningssätt de har i diverse situationer, alltså 

hur man skulle bete sig vid särskild händelse. Detta behöver inte betyda att den som lyckas 

bäst i dessa test/formulär är den som är bäst lämpad för tjänsten. Individer kan agera olika i 

situationer men ändå klara av uppgiften de ställts inför. Förhållningssättet för respektive 

individ behöver inte vara av samma karaktär. Författaren ger exempel från litteraturen att man 

som anställd kan trots medarbetarens brist på förmåga av struktur vara villig att arbeta ihop då 



9 

 

den anställde är positiv samt uppvisar ett serviceinriktat förhållningssätt. Det kan samtidigt 

lika gärna vara ombytta roller. Det är med andra ord inte solklart vad som är den bästa 

egenskapen i givna situationer. När det handlar om mjuka värden ges den som rekryterar ett 

brett tolkningsutrymme. Rekryterarens egna subjektiva värderingar och åsikter får stor 

betydelse i vem denne väljer att rekrytera (Lindelöw, 2003:23f). Det ska tilläggas att 

personlighetsformulär inte visar en objektiv bild av den som besvarar formuläret. 

Vederbörande fyller själv i formuläret. Därmed är det inte säkert att den information som 

svaren ger är något av värde. Med andra ord är tolkningen av personlighetsformulär av 

betydande vikt och det som avgör hur mycket formuläret kommer att värderas. ( Lindelöw, 

2008:163)   

 

 

2.11. Kostsamt att felrekrytera 

 

Att rekrytera rätt kan vara mycket lönsamt för ett företag samtidigt som en felrekrytering kan 

stå organisationen väldigt dyrt. Diskuterar gör Lindelöw (2008) om vad en felrekrytering kan 

komma att kosta en organisation. Vad kostnaden uppgår till beror på vilken nivå det är på 

befattning som ska tillsättas. Uppskattningen av kostnaderna är således gjorda med hänsyn till 

vilken funktion och nivå av befattning tjänsten gäller. Uppskattningen tar också hänsyn till 

vad en eventuell felrekrytering får för effekter i organisationen. Oavsett menar författaren att 

det ofta handlar om kostnader i miljonklassen. Författaren ger exempel på en undersökning 

publicerad i Dagens industri 2007 upprättad av Öhrlings PricewaterhouseCoopers. Studien 

omfattade 1600 svenska företag i varierande storlekar bestående av 10-100 anställda. Den 

uppskattade studien visade att 2,4 felrekryteringar utförts av varje företag i snitt de senaste tre 

åren. Snittkostnaden per styck för dessa var 700,000 kronor. Felrekryteringar som ägt rum på 

tjänster på högre nivå, till exempel ledar- och chefsbefattningar som inkluderar större 

befogenheter och mer ansvar kan sannolikt antas kosta betydligt mer. Med hänsyn till vad en 

felrekrytering kan få för konsekvenser samt vad en rätt rekrytering kan generera menar 

författaren att för organisationernas framtid är det av stor betydelse att arbeta strategiskt med 

rekrytering (Lindelöw, 2008:20). 

 

 

2.12. Kompetens 

 

Kompetens, Kunskap, Färdigheter, Kvalifikationer har kommit att spela en betydande roll på 

dagens arbetsmarknad och arbetsgivarna letar allt mer efter den ”rätta” kompetensen som de 

efterfrågar. Det finns en uppsjö av olika typer av kompetenser som både kan vara formella 

och informella. Författarna ämnar här definiera de olika begrepp som anses vara av vikt för 

undersökningen. 

 

Kerstin Keen (2006) beskriver just det här fenomenet och diskuterar kring hur man ser på 

kompetens idag. I allmän litteratur beskrivs kompetens, duglighet, skicklighet, behörighet och 

erforderliga kvalifikationer synonymt med varandra. Författaren menar att kompetens även 

kan användas för att påvisa någons behörighet som visar att dennes kvalifikationer är höga 

nog för att exempelvis få ett arbete, inom den akademiska världen är det nämnda 

förhållningsättet till begreppet väl vedertaget. Vidare redogör författaren för hur begreppet 

kompetens brukas inom yrkeslivet. Här handlar begreppet istället om fallenheten en individ 

besitter för att kunna utföra ett specifikt uppdrag. Centralt är att en kompetent individ ska 

klara av att vara handlingskraftig och hantera olika situationer även vid tillfällen som är 

oförutsedda (Keen, 2006:3). 
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Författaren menar att om en individ skall klassas som kompetent krävs det att det råder en 

överensstämmelse mellan individens kunnande och kraven som ställs på en specifik situation. 

Själva benämningen kompetens har sin grund i det latinska språket där det heter competina. 

Competina är ett resultat av ordet competere som kan översättas med en strävan mot ett mål 

eller en gemensam eller individuell tävling. Engelskans competitor delar följaktligen ursprung 

med kompetensbegreppet. För att ha möjlighet att vara med och tävla fordras alltså kompetens 

för att i sin tur kunna vara med i konkurrensen. Författaren menar med detta resonemang att 

kompetens skulle kunna definieras som en individs förmåga och beskriver kompetens som 

fallenheten att hantera en situation, att vara handlingskraftig samt att ha föraningar om vad 

som komma skall (Keen, 2006:3f). 

 

Keen (2006) behandlar även ämnet kunskap och hennes inställning till vad begreppet innebär. 

Författaren menar att för att klarar av olika typer av åligganden krävs för detta olika typer av 

kunskaper. För att klara av att köra truck fordras en typ av kunskap medan att vara brandman 

kräver en annan typ av kunskap. Kunskap skall ses som ett sammanfattningsord för olika 

strategier, fakta och kontexter (Keen 2006:7). 

 

Flera författare skiljer på begreppen kvalifikation och kompetens. Holmer & Karlsson (1991) 

beskriver just det och framställer begreppet kompetens som knutet till personen och dess 

akademiska förtjänster såsom bevis på genomgångna kurser etc. Kvalifikation menar de är 

mer knutet till själva arbetet och hur väl personen i fråga använder sig av sin kompetens i sitt 

yrkesliv. De menar dock att de båda begreppen tillvardags används liktydligt med varandra 

(Holmer & Karlsson 1991:9). 

 

Även Ellström (1992) skiljer på de båda begreppen och definierar begreppet kompetens som 

följer: 

 
[…] en individs potentiella handlingsförmåga i relation till en viss uppgift, situation eller 

kontext. Närmare bestämt förmågan att framgångsrikt […] utföra ett arbete inklusive 

förmågan att identifiera, utnyttja och, om möjligt, utvidga det tolknings-, handlings,- och 

värderingsutrymme som arbetet erbjuder (Ellström, 1992:21). 

 

Vidare definierar författaren begreppet kvalifikation som: 

 
[…] den kompetens, som objektivt krävs på grund av arbetsuppgiftens karaktär, och/eller 

som formellt eller informellt efterfrågas av arbetsgivaren (Ellström, 1992:29). 
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2.13. ”Kompetensisberget” 

 

Edith Kahlke & Victor Schmidt (2002) illustrerar istället kompetens som ett isberg, 

 

 
 

Figur 1. ”Kompetensisberget”, hämtad från: (Kahlke & Schmidt, 2002:56) 

 

Med den här bilden vill författarna illustrera dels hur kompetens är fördelat och dels hur den 

kan upptäckas. Precis som ett isberg är det endast en liten del av en individs totala kompetens 

som vi faktiskt kan se, stora delar av de både ligger nämligen dolda under ytan och kan vara 

mer eller mindre problematiska att synliggöra. 

 

Författarna skriver, det som ligger över ytan är det som är direkt synligt såsom en persons 

beteendemönster eller kunnande. Under ytan däremot upptäcks en individs kompetenser som 

inte är direkt synliga vid första anblicken, här döljer sig exempelvis individens tankar och 

känslor eller personlighetsdrag. Modellen är konstruerad så att det som ligger överst är det 

som också är lättast att identifiera, både för individen själv och även betraktaren, sedan går det 

stegvis ner till det till det som individen själv kanske inte ens är medveten om och kanske sker 

per automatik. Vidare visar illustrationen att det är enklare att utveckla och förändra 

kompetenser som är placerade i toppen av isberget jämfört med de längre ner (Kahlke & 

Schmidt, 2002:55f). Att det är lättare att förändra kompetenserna högre upp i isberget kan 

bero på att det är enklare för en individ att utveckla sina färdigheter eller tillägna sig mer 

kunskaper genom exempelvis utbildning, än vad det är att bryta tankemönster eller 

värderingar som ofta kan sitta djupt rotade sedan länge hos individen.   

 

 

2.14. Kompetensbegreppet i fem olika delar. 

 

Den första delen menar författarna är den yrkestekniska kompetensen som innebär att en 

individ har kunskap inom ett specifikt yrke, såsom att en bilmekaniker kan motorns alla delar 

eller en IT tekniker som är erfaren vad gäller programmering. Den funktionella kompetensen 

är del nummer två i begreppet och säger huruvida en individ har fallenhet att leda andra 

individer i arbetet. Författarna redogör för del nummer tre som är företags-, kultur och 

strategisk kompetens. Denna typ av kompetens visar på hur god förmåga en person har att inta 

företagskulturen på arbetsplatsen. Att som anställd kunna ta till sig företagets mål ingår också 

i denna kompetensdel. Under del nummer fyra ligger personlig kompetens och innebär 

huruvida personen är positiv i arbetet och hur vederbörande klarar av att arbeta under stress. 

Femte delen av begreppet kompetens är den personliga kompetensen. Denna visar på hur god 
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en individ är att arbeta i grupp. Den sociala kompetensen kretsar också kring hur god en 

person är att sätta sig in i andra människors känslor (Lindmark & Önnevik, 2008:195). 

 

 

2.15. Informell kompetens 

 

Lindelöw (2003) skriver om kompetenser av olika slag. Med social förmåga menar författaren 

en individs förmåga att agera mot andra individer i sin omgivning. Alltså hur man relaterar sig 

till andra individer i diverse sammanhang. En annan kompetens som författaren behandlar är 

arbetsuppgifters utförande. Denna kompetens handlar om att vara strukturerad i sitt arbete och 

kunna vara metodisk. Man skall också ha förmåga att förstå och förhålla sig till principer som 

rör affärsmässiga förhållanden. Kompetens nummer tre som författaren berör är intrapersonell 

kompetens som innebär hur pass väl en individ förmår sig att hantera sig själv. Med andra ord 

handlar detta om motivation, förmåga att tåla stress samt att man som individ inte tar bakslag 

för hårt utan fortsätter att driva framåt i sitt arbete trots motgångar. Till sist nämner Lindelöw 

(2003) specialistkunskap och analytisk förmåga. Med dessa menas en individs förutsättning 

att behärska särskilda uppgifter på arbetet. Det berör också hur stor utvecklingspotential en 

individ kan besitta (Lindelöw, 2003:36). 

 

 

2.15.1. Social kompetens 

 

Ahrnborg (1997) definierar social kompetens som en individs inre egenskaper som speglar 

interaktionen med andra individer (Ahrnborg, 1997:73). Persson (2003) beskriver social 

kompetens i relationer till andra människor. Detta handlar om att man som människa ska 

kunna fungera i kontakter med andra människor. Man ska som individ kunna ta folk som 

författaren uttrycker det. Vidare skall man besitta fallenheten att kunna kommunicera med 

människor i sin närhet. Persson skriver att gruppaspekten av social kompetens innebär att man 

som individ skall kunna vara anpassningsbar till gruppen. Författaren skriver att anpasslig är 

ett annat sätt att beskriva vad begreppet social betyder (Persson, 2003:19f). Lindelöw (2003) 

skriver att social förmåga innebär en individs förmåga att agera mot andra individer i sin 

omgivning. Alltså hur man relaterar sig till andra individer i diverse sammanhang. Författaren 

nämner även kompetensen, arbetsuppgifters utförande. Denna kompetens handlar om att vara 

strukturerad i sitt arbete och kunna vara metodisk. Man skall också ha förmåga att förstå och 

förhålla sig till principer som rör affärsmässiga förhållanden (Lindelöw, 2003:36). 

 

 

2.15.2. Estetisk kompetens 

 

Karlsson (2012) skriver att definitioner av ordet estetik finns det flertalet av. Dock kan man 

säga rent generellt att estetiska frågor handlar om kunskap som ursprungligen kommer från 

våra sinnen. Det vill säga sinnena hörsel, syn, lukt och känsel och dess innebörd. En 

sociologisk formulering av begreppet estetisk kompetens kan vara en individ som framkallar 

en känsloreaktion i sin omgivning för en publik. Innebörden av detta innehåller bedömningar 

av skönhet och fulhet, bra och dåligt, en vackert och gräsligt ljud, en trevlig och äcklig doft. 

Det är alltså objekt som är antingen lugnande eller motbjudande att komma i fysisk kontakt 

med (Karlsson, 2012:51). Karlsson (2012) beskriver ett exempel om ett klädföretag där de 

anställda förväntades bära särskilda kläder på arbetstid. De behöver inte bära specifik uniform 

men däremot förväntas dem bära kläder som har samhörighet med klädföretagets märke 

(Karlsson, 2012:55). 
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Sheane (2012) menar att beröring är vårt främsta socialiserande sinne. Till skillnad från syn, 

hörsel, doft och smak innebär beröring en interaktion med andra människor. Sällskaplighet 

och intimitet uttrycker vi människor med beröring. Berörelsemönstret förändras beroende på 

hur nära bekant en människa är med andra människor och kontexten där kommunikationen 

äger rum. Beröring används som ett sätt att kommunicera känslor som till exempel 

tacksamhet, kärlek och avsky. Vidare framhåller Sheane (2012) att huvudsakligt användande 

av beröring är för att förstärka känslorelaterad kommunikation. Inom arbetslivet hjälper det 

både arbetare och konsumenter att identifiera vilka som är att lita på och vilka som inte går att 

lita på (Sheane, 2012:147). 

 

 

2.15.3. Personkemi och personlighet 

 

Ahrnborg (1997) diskuterar kring begreppen ”personkemi” och ”personlighet”. Dessa 

fenomen menar författaren är det som har den avgörande betydelsen för vem som får 

anställningen av ett antal sökande i allmänhet. Med personkemi menas en omedveten intuitiv 

process. Denna process omfattar en rad olika aspekter som har avgörande betydelse. 

Aspekterna kan vara hur den sökande ser ut, vad denne har på sig för kläder, vilken blick 

denne har, samt hur denne talar och beter sig. Författaren menar att det grundläggande är att 

man delar samma värderingar. Personligheten är också en avgörande faktor i vem som väljs ut 

för en anställning. Med detta menas en arbetssökande som för sig med en viss utstrålning eller 

har en särskilt tilldragande stil som människa, som utkonkurrerar de andra som sökt samma 

tjänst. Författaren nämner även karisma som en avgörande faktor i vem som får anställningen 

(Ahrnborg, 1997:162). 
 

 

2.16. Formell kompetens 

 

Otto Granberg (2004) framhäver den formella kompetensen som den komptens som är direkt 

relaterad till individens akademiska bakgrund och har vanligtvis någon form av 

dokumentation på den. Ett exempel kan vara en legitimerad läkare. Ett individuellt ansvar är 

vanligtvis bundet till den formella kompetensen. Det är inte ovanligt att arbetsgivare ställer 

krav på att den sökande skall ha viss formell kompetens för att överhuvudtaget få utföra ett 

visst arbete. Intyget på den formella kompetensen som en individ tillägnat sig genom 

exempelvis studier är vanligtvis gångbar under flera år och inte sällan livslångt. Det händer 

dock att en individ på pappret är formellt kompetent men i själva verket inte har all den 

kunskap som krävs för uppgiften. Behörighet att framföra en viss typ av fordon är ett exempel 

på det, låt säga att du har ett längre uppehåll från att köra lastbil efter ett antal år är du 

fortfarande formellt behörig på pappret och får framföra fordonet lagligt men du har kanske 

glömt bort viktiga kunskaper om hur du ska hantera vissa situationer i trafiken. Situationen 

kan även vara den omvända, det vill säga att en person är oerhört kompetent eller kunnig 

inom sitt område men som ändå saknar formella bevis på sina kunskaper, formell kompetens 

(Granberg, 2004:92ff). 

 

Även Per-Erik Ellström (1992) beskriver formell kompetens som den form av kompetens som 

en individ tillägnat sig genom formell utbildning vilken denne även har bevis på genom 

exempelvis betyg. Författaren pekar på olika typer av problem som kan uppstå vid ökade krav 

ifrån arbetsgivarsidan på att de sökandes formella kompetenser. Exempelvis menar författaren 

att vid populära arbeten dit ett stort antal personer söker bidrar till att de formella 
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kompetenskraven höjs per automatik vilket kan ge den effekten att kraven kan ge upphov till 

en missvisande bild på vilka krav det aktuella arbetsstället egentligen ställer på den sökande 

(Ellström, 1992:39). 

 

Anders Persson (2003) redogör i sin bok om förhållandet inom utbildningssystemet och 

menar att det inom skolans värld handlar om kopplingen mellan den formella utbildningen 

och kompetensen eller som han säger livet under utbildningen och livet efter utbildningens 

slut. Allt för stor fokus på den formella kompetensen menar Persson bidrar till att allt fler 

nyutexaminerade har bristande social kompetens såsom exempelvis svårt att kommunicera 

med andra människor eller har svårigheter att interagera i olika typer av grupper. Författaren 

ställer sig frågan om den formella kompetensen verkligen är det som avgör vilken individ som 

är mest kompetent. För att besvara frågan har Persson tagit del av tidigare forskning som visar 

att dagens arbetsmarknad förändras i allt större utsträckning vilket leder till att den formella 

kompetensen det vill säga den kompetens som tillägnas i form av exempelvis utbildning allt 

oftare är otillräcklig. I stället efterfrågas andra kompetenser så som ledarkompetens, 

pedagogisk skicklighet, yrkeskompetens etc. (Persson, 2003:22f). 
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Kapitel III - Metod 
 

 

 

Författarna kommer i följande avsnitt att redogöra för vilken metod som har använts för 

studien. Tillvägagångssättet för undersökningens kvalitativa arbets- och datainsamlings 

process kommer härmed att presenteras. 

 

 

 

3.1. Metodval 

 

Efter att ha läst in oss på området kom vi fram till att en kvalitativ metod skulle passa 

undersökningens syfte väl. Vi fokuserar på att nå förståelsen genom att utföra en kvalitativ 

undersökning i form av halvstrukturerade intervjuer. Vi inser att den kvalitativa metoden 

kräver ett omfattande samt komplicerat analysarbete av det inhämtade datamaterialet. Dock är 

det den form av arbete som krävs för att få fram det resultat som studien ämnar landa i. 

 

Enligt Trost (2010) möter en forskare alltid på frågan om vilken typ av undersökning som 

skall utföras för den valda studien. Valen står då mellan att utföra en kvantitativ- respektive 

kvalitativ undersökning. Givetvis bör den typ av undersökning man väljer att utföra styras i 

grund och botten av vilket syfte man har med studien (Trost, 2010:25). Om undersökningen 

har som syfte att framställa frekvenser, exempelvis att få fram ett resultat som anger hur 

många procent av de anställda inom ett företag som har en viss åsikt i en viss fråga bör 

utgångspunkten för undersökningen vara av kvantitativ karaktär. Om syftet med 

undersökningen däremot är att undersöka och skapa förståelse av individers sätt att vara eller 

tänka bör undersökningen vara av kvalitativ karaktär (Trost, 2010:31f). 

 
Syftet med en kvalitativ intervju är att upptäcka och identifiera egenskaper och 

beskaffenheten hos något, t.ex. den intervjuades livsvärld eller uppfattningar om något 

fenomen. Detta innebär att man aldrig i förväg kan formulera svarsalternativ för 

respondenten eller avgöra vad som är det ”sanna” svaret på en fråga […] (Patel, 

Davidsson, 2003:78). 

 

Då syftet med undersökningen är att skapa förståelse och utreda i vilken utsträckning 

rekryteringsansvariga för sex stycken företag värderar den formella kompetensen i 

förhållande till den informella kompetensen vid tillsättning av en tjänst. Vilka typer av 

kompetenser är särskilt betydelsefulla för arbetsgivaren i en rekryteringsprocess. Med 

anledning av vad som ämnas att uppnås utifrån studiens syfte anser studiens författare att en 

kvalitativ metod i form av intervjuer lämpar sig utmärkt och är således den valda metoden för 

studien. För undersökningen innebär den valda metoden att författarna får en djupare 

förståelse över det fenomen som ska undersökas. 

 

En halvstrukturerad intervju innebär att man som intervjuare ställer frågor som på förhand är 

bestämda. Man använder sig samtidigt av följdfrågor som ska möjliggöra för respondenten att  

svara öppet på frågorna (Lantz, 2007:62). Även Aspers (2011) beskriver den 

halvstrukturerade intervjun, men använder begreppet semistrukturerad intervju. Författaren 

beskriver intervjuformen på samma sätt som Lantz (2007) men att intervjuaren har 

möjligheten att på de förutbestämda frågorna i intervjuguiden ställa följdfrågor på det som 
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respondenten svarar. Det här förhållningssättet menar författaren ger en ökad möjlighet till en 

bättre konversation där intervjuaren ändå styr samtalet till sitt syfte (Aspers, 2011:137). 

 

 

3.2. Urval av respondenter 

 

Urvalsmetoden som legat till grund för valet av respondenter är ett så kallat strategiskt urval 

vilket betyder att forskaren inriktar sig för och sorterar fram olika kännetecken eller andra för 

undersökningen viktiga komponenter (Trost, 2010:138). De kännetecknen som låg till grund 

för urvalet av respondenterna i studien var att de skulle arbeta med rekrytering på heltid, 

finnas variation på företagens storlek och verka inom den privata sektorn.   

 

Vad gäller vilken typ av respondenter som lämpade sig bäst för studien undersöktes vad vi 

egentligen avsåg att ta reda på. Då studien syftade till att närmare undersöka vilken typ av 

kompetens, formell respektive informell, som väger tyngst i en rekryteringssituation riktades 

blickarna mot ett antal rekryteringsföretag och specifikt på de individer vars huvudsyssla 

består av rekrytering och tillsättning av ny personal.  

 

Då längden på intervjuerna uppskattades till en timme per intervju så beräknade vi att utföra 

mellan sex till åtta intervjuer. Respondenterna söktes upp via internet och den första 

kontakten skedde via telefon. Vid den första kontakten gav vi en kort presentation om oss 

själva och vad vi ämnade undersöka. Alla respondenterna var mycket tillmötesgående och 

samtliga tackade ja vid första kontakten. Efter sex genomförda intervjuer ansåg vi oss dock ha 

tillräckligt med material för att kunna genomföra en täckande analys. 

 

 

3.2.1. Allmänt om verksamheterna 

 

De företag eller organisationer undersökningen ämnat att rikta in sig på är olika typer av 

rekryteringsföretag i orten där undersökningen ägde rum. Företag har valts ut med varierande 

storlek och verksamhetsområde för att ge en bredd till undersökningen. I undersökningen 

återfinns således både organisationer som arbetar på en lokal marknad med bara ett fåtal 

anställda upp till företag som arbetar på en internationell marknad och omsätter 

mångmiljonbelopp. Just den variationen bland företagen anser vi gynnar undersökningen då 

det ger oss en bredd samt mångfald som vi ser som en styrka då synen på kompetens kan 

tänkas skilja sig beroende på ett företags storlek eller geografiska utbreddning. Olika storlekar 

samt geografisk spridning på verksamheterna skulle också kunna innebära att de arbetar med 

kunder som på samma sätt skiljer sig från varandra vilket även det gynnar vår undersökning. 

 

Gemensamt för alla företagen som ingår i undersökningen är att de är så kallade 

rekryteringsföretag vars anställda är rekryteringskonsulter som har i uppdrag att åt andra 

företags räkning genomföra rekryteringsprocessen åt dem. Det innebär att konsulten från 

rekryteringsföretaget får i uppdrag att för kundens räkning genomföra hela processen som om 

denne vore anställd hos kunden. Konsultens uppgift är således alltifrån att från början besöka 

kunden för att ta reda på vad denne söker för kandidat för att sedan formulera annonser till att 

intervjua och slutligen presentera de slutgiltiga kandidaterna för kunden, som har det sista 

ordet. 
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3.2.2. Allmänt om respondenterna 

 

Totalt består undersökningen av sex respondenter varav tre stycken kvinnor respektive tre 

män i varierande åldrar och anställningstid. Variationen mellan de olika respondenternas 

demografiska karaktäristika och anställningstid ser vi som en styrka i undersökningen då det 

bidrar till att olika infallsvinklar lyfts fram och ett tillfälle till att se förhållandet från ett flertal 

olika perspektiv. Alla människor värderar inte samma saker likvärdigt beroende på dess 

bakgrund, kön, ålder eller omgivning vilket således innebär att om vi kan hitta respondenter 

från olika företag med varierande ålder och kön så ger det en ökad chans till ett bra underlag 

för undersökningen, vilket vi även anser att vi har gjort.  Det som dock alla respondenterna 

har gemensamt är att de alla arbetar med rekrytering som huvudsyssla och har således bred 

kunskap inom området. Vi vill betona att alla respondenterna i studien arbetar som 

rekryteringskonsulter på uppdrag av en kund att ta fram potentiella kandidater för en tjänst. 

Det slutgiltiga beslutet om vem som skall anställas tas således av kunden. 
 

 

3.3. Upprättande av intervjuguide 

 

Frågorna som upprättades och användes vid intervjutillfällena skulle vara av sådan karaktär 

att de gemensamt skulle besvara våra frågeställningar och ligga i linje med undersökningens 

syfte. Frågor som låg nära undersökningens syfte och som var intressanta överlag gällande 

rekrytering ströks från intervjuguiden om de inte låg i linje med vad vi ville uppnå. Vi 

upprättade därmed intervjuguiden genom att ständigt relatera frågorna till studiens syfte och 

diskutera oss författare emellan huruvida frågorna kunde användas med tillförlitlighet i vårt 

resultat. Intervjuguiden upprättades initialt till att utgöras av 28 stycken frågor om ämnet 

rekrytering och kompetens. Efter hand som guiden analyserades insåg vi att ett antal frågor 

var av irrelevant karaktär för undersökningen. Under processen togs således frågor bort 

samtidigt som nya uppstod vilka var mer träffande för vår studie. Som en konsekvens av 

processen uppstod frågor som vi inledningsvis inte haft med i våra tankar men som breddade 

intervjuguiden och gav nya perspektiv och möjligheter. Guiden är inledningsvis disponerad 

med öppna frågor som exempelvis hur länge respondenten arbetat inom företaget och vad 

företaget arbetar med. Det vill säga frågor som får den intervjuade att slappna av och känna 

sig bekväm i situationen för att sedan övergå till sakliga frågor om rekrytering och kompetens. 

Med andra ord riktade frågor med utgångspunkt från studiens syfte. Som ett försök till att 

utvidga intervjuguiden skapades även frågor som skulle kunna ge upphov till följfrågor för att 

därigenom skapa en mer avslappnad intervjusituation med mer flyt i. En annan tanke med den 

typen av frågor var att det skulle ge oss möjlighet att formulera frågor under intervjuns gång 

som vi kanske inte tänkt på tidigare för att därigenom ge oss en ökad förståelse och insikt. 

Utifrån det här perspektivet upprättades således intervjuguiden som har legat till grund för 

datainsamlingen. 
 

 

3.3.1. Intervjuförfarandet 

 

När urvalet var genomfört och en lista över potentiella företag var upprättad skulle den första 

kontakten med de tilltänkta företagen ske. Den första kontakten skedde via telefon där en 

presentation av oss och undersökningens syfte framfördes. Tidigt ställdes även frågan om vi 

fick respondentens medgivande att spela in intervjuerna för att på så sätt underlätta den senare 

analysen av materialet. Då vi på förhand genomfört ett antal provintervjuer visste vi att själva 

intervjun uppskattades till mellan 40 - 60 minuter framfördes även tidsaspekten. Den tilltänkta 
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respondenten gavs sedan själv möjlighet att välja både tid och plats för intervjutillfället för att 

på så sätt ge respondenten möjlighet att känna sig så trygg och avslappnad som möjligt. 

Platsen för intervjun är ett område som Annika Lantz (2007) beskriver. Hon menar att platsen 

där intervjun sker och dess inverkan på interaktionen mellan respondenten och intervjuaren är 

något som det inte forskats speciellt mycket om. Författaren menar dock att en tilltalande plats 

för intervjutillfället kan ha positiva effekter på samtalet mellan parterna (Lantz, 2007:73). 

 

Både den som intervjuar och den som blir intervjuad är enligt Patel & Davidsson (2003) 

tillsammans med och skapar samtalet. De menar att de båda deltagande är med för olika 

syftens skull, till exempel att den som blir intervjuad inte får ut någonting av situationen 

medan den som intervjuar har ett mål med intervjuen, som att undersöka ett 

forskningsproblem. Författarna skriver vidare att det är upp till den som intervjuar att vägleda 

respondenten under intervjun och se till så att samtalet sker kring det valda fenomenet som 

ska undersökas. De menar att detta måste ske om den kvalitativa intervjun ska kunna 

genomföras korrekt. Dock ska den som intervjuar självfallet inte skapa en situation där den 

intervjuade leds in i ett resonemang. Är det som så att den som ska svara på frågorna inte har 

något specifikt att säga om särskild fråga är detta också ett svar av intresse (Patel & 

Davidsson, 2003:78). 

 

När vi intervjuat undersökningens respondenter har vår ambition hela tiden varit att ha en god 

intervjuguide som vi känner oss trygga med för intervjutillfällena. Våra tankar kretsade kring 

huruvida våra respondenter skulle känna att även de skulle få ut någonting av dessa intervjuer. 

Vi som författare till uppsatsen hade ett syfte att genomföra och frågeställningar att besvara, 

därför avsåg vi att styra intervjun genom att vara väl förberedda till intervjutillfället utan att 

på så vis vara för ledande i situationen. Självfallet insåg vi att vi skulle vara ledande då det är 

vi som ställer frågorna, dock hade vi för avsikt att ge respondenterna det utrymme de kände 

sig behöva för att på så vis få ut maximalt av intervjuerna. Respondenterna visste ju inte på 

förväg vilka frågor som skulle besvaras under intervjun vilket gjorde oss på så sätt ledande i 

situationen. Med anledning av det ville vi som intervjuare få med respondenten att 

tillsammans med oss skapa samtalet. Frågorna som vi upprättade var enligt oss i centrum 

tillsammans med den intervjuade och dennes svar. 

 

Vi vill avslutningsvis även lyfta fram att alla intervjuer inte varit helt problemfria. Det har 

under intervjuernas gång uppkommit slumpmässiga inslag som kan vara att anse som 

negativa. I vissa intervjuer har exempelvis respondenternas telefoner ringt kontinuerligt vilket 

lett till att intervjun blivit pausad ett antal minuter vilket ibland gör det svårt att hitta tillbaka 

till frågan igen. Det kan även handla om att kollegor till respondenterna knackat på eller att en 

kollega helt enkelt velat delta i intervjun. Att en kollega till respondenten deltar i intervjun är i 

sig inte något negativt utan snarare tvärtom dock så leder det gärna till att respondenten och 

dennes kollega gärna pratar i munnen på varandra och ibland hamnar längre ifrån själva 

frågan än nödvändigt.   

 

 

3.4. Tolkning och analys av materialet  

 

Då önskemålet om att få spela in intervjun lades fram för alla respondenterna, som sedermera 

gick med på det, tillägnade vi oss ett bra material utan bortfall då ett visst mått av bortfall i 

stort sett är oundvikligt om svaren under intervjun endast antecknas (Lantz, 2007:106). Vi 

transkriberade sedan intervjuerna kontinuerligt vart efter dem genomfördes för att på så sätt, 

utöver att ha dem inspelade, även ha intervjuerna färska i huvudet. I det initiala stadiet av 
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transkriberingsprocessen skrevs allt ordagrant ner som framkom i intervjuen. Genom det 

tillvägagångssättet gav det oss sedan möjligheten att se hela intervjuerna samt plocka ut citat 

som vi ansåg vara av vikt för analysen. Analysmetoden till studien är inspirerad av Glaser & 

Strauss som är skaparna av Grounded theory (Corbin & Strauss, 2008:1). När en forskare 

samlat in och transkriberat sin kvalitativa data räcker det inte med att lämna materialet där. 

Materialet måste bearbetas och det är då enligt Corbin & Strauss (2008) som forskaren stöter 

på ett fenomen som kallas kodning. Kodning innebär att forskaren tar den orörda datan som 

samlats in under intervjuerna och omarbetar den till användbara koder och kategorier (Corbin 

& Strauss, 2008:66). I vårt fall handlade det om att efter att alla intervjuer var transkriberade 

och utskrivna följde något som vi kom att kalla en grovkodning av materialet där vi plockade 

ut det som direkt kunde anses vara av vikt för undersökningen. Men att enbart formulera 

koder och kategorier i det här stadiet är inte heller det tillräckligt enligt Corbin & Strauss 

(2008). De menar att forskaren återigen måste gå tillbaka till materialet och den här gången 

undersöka det med öppna sinnen och kritiska ögon. Forskaren måste vara ifrågasättande och 

jämföra den insamlade datan, det är först då som forskaren kan gå bakom det uppenbara och 

hitta dolda mönster mellan raderna i det material som inhämtats (Corbin & Strauss, 2008:66). 

Med det här i baktanke följde efter att grovkodningen var genomförd en finare kodning av 

materialer där områden som inte direkt var täckta undersöktes och analyserades djupare för att 

på så sätt hitta intressanta detaljer som annars kunde gått om intet.            
 

Huvudbegreppet som studien utgick ifrån var kompetens vilket bröts ner till två 

underkategorier, formell- och informell kompetens. Utifrån de två begreppen formades fyra 

stycken teman vilka var utbildning, erfarenhet, social- och estetisk kompetens vilka legat till 

grund för resultatet. Vi såg sedermera samband mellan de olika begreppen och temana som 

tillsammans bildade ”kompetensdiamanten” där vi har försökt att ge en konkret bild över 

kompetensbegreppets innehåll och betydelse vid rekrytering.     

 

 

3.5. Validitet och Reliabilitet 

 

Vid arbete med en studie har man bestämt sig för ett ämne att undersöka och har således ett 

syfte med undersökningen. För att syftet ska kunna uppfyllas krävs det att man har god 

validitet i sin undersökning, vilket innebär att som studiens författare endast studera det som 

verkligen ska studeras och inget där utöver. Det vill säga att inte studera det som inte har med 

studiens syfte att göra. För att undersökningen ska vara tillförlitlig för de som tar del av den 

krävs det att arbetet med studiens mätningar är utförda med korrekthet. Undersökningen ska 

därmed vara tillförlitlig, det vill säga den ska ha reliabilitet (Thurén, 2006:22). Enligt Patel & 

Davidsson (2003) kompletterar de båda begreppen varandra och man kan som forskare inte 

enbart fokusera på validitet och utelämna reliabiliteten eller vice versa (Patel & Davidsson, 

2003:99). 

 

Vid det initiala skedet av studien diskuterades vad vi ville uppnå och hur vi ämnade nå det 

önskade resultatet med studien. För att inte riskera att hamna utanför våra valda 

frågeställningar och med tillförlitlighet hade vi som utgångspunkt att säkerställa att 

undersökningen genomsyrades av hög validitet tillika reliabilitet. I vårt fall handlade 

validiteten bland annat om att intervjuguiden skulle gå i linje med våra teoretiska 

utgångspunkter. Vi märkte dock att vissa av de ursprungliga frågorna avvek ifrån teorin och 

att dessa skulle komma att behöva omformuleras eller tas bort. Reliabiliteten som satts på 

prov i studien handlar om att det i vissa intervjusituationer uppkommit slumpmässiga inslag 

som påverkat intervjun negativt. Det handlar exempelvis om att respondenters telefoner ringt 
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upprepade gånger eller kollegor som avbrutit under intervjun. Mer specifikt ringde en 

respondents telefon sex till sju gånger under intervjun. Dock ska tilläggas att respondenten 

inte svarade vid samtliga tillfällen. I en annan intervju bestämde sig respondentens kollega för 

att diska samt brygga kaffe i anslutning till där intervjun pågick. Under en annan pågående 

intervju ville en kollega till respondenten delta vilket ledde till att de båda i vissa avseenden 

kom relativt långt utanför området och pratade ofta i munnen på varandra. Då alla 

intervjuerna spelades in samt kontinuerligt antecknades var vi ändå säkra på att inte någon 

information skulle passera oss. Trots att avbrott och störningar uppstod under 

intervjutillfällena anser vi att det inte påverkade studiens kvalité och tillförlitlighet.   

 

 

3.6. Etik 

 

Undersökningen och dess genomförande är baserat på vetenskapsrådets fyra huvudkrav vilka 

är; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet, nyttjandekravet samt rådets 

rekommendationer som avses att behandlas mer ingående nedan.  

 

Det första kravet, informationskravet är ett övergripande krav vars syfte är att ge 

respondenterna eller andra medverkande i undersökningen den bakgrundsfakta som krävs för 

att de skall kunna fatta ett välgrundat beslut huruvida de vill deltaga i undersökningen eller ej. 

Information i det här hänseendet kan exempelvis yttra sig i att respondenterna blir 

uppmärksammade på att de inte på något sätt är tvingade att delta och att de när som helst kan 

välja att avsluta sitt deltagende. Vidare är det av vikt att förklara för respondenterna varför 

dem skall deltaga, vart resultatet kommer att publiceras och att den data som samlas in endast 

kommer att användas i den aktuella undersökningen (Vetenskapsrådet, 2002:7). 

 

Samtyckeskravet kan ses som en avgrening av föregående krav nämligen att respondenterna 

ges friheten att avgöra om de överhuvudtaget vill delta och i så fall i vilken utstäckning. Vill 

en deltagare dra sig ur undersökningen skall detta möjliggöras utan några som helst 

repressalier mot respondenten (Vetenskapsrådet, 2002:9f). 

 

Krav fem, konfidentialitetskravet är ett etiskt viktigt krav som innebär att den data som 

tillägnas under exempelvis en intervju med uppgifter som kan anses som känsliga om eller 

från respondenterna skall skyddas så utomstående ej har möjlighet att komma åt uppgifterna. 

Innehållet i den data som tas fram skall behandlas och publiceras på så vis att det risken för att 

personer utanför undersökningen skall kunna urskilja eller känna igen respondenterna 

elimineras (Vetenskapsrådet, 2002:12). 

 

Följande krav, nyttjandekravet följer även det till viss del föregående krav. Nyttjandekravet 

innebär att den data som tas fram från och om respondenterna enbart får brukas inom ren 

forskning och får således varken säljas eller lämnas vidare till tredje part (Vetenskapsrådet, 

2002:9f). 

 

Utöver de fyra kraven som redogjorts för återfinns även två stycken rekommendationer. 

Rekommendationerna går ut på att låta respondenterna granska delar av undersökningen som 

kan uppfattas som missvisande eller etiskt inkorrekta innan undersökningen ges ut. 

Respondenterna bör även informeras om vart undersökningen skall ges ut och samtidigt 

tillfrågas om de vill erhålla en kopia efter undersökningens slut (Vetenskapsrådet, 2002:15). 
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I den aktuella undersökningen har vi som författare som tidigare nämnts valt att i den mån det 

är möjligt följa vetenskapsrådets krav och rekommendationer. Redan vid första kontakten 

med de olika företagen och respondenterna var vi oerhört tydliga med vilka vi är, vart vi 

ringer ifrån och vad syftet med vår undersökning är. Vidare tillfrågades även respondenterna 

om vi fick deras samtycke att spela in intervjusamtalet. Således har respondenterna fått den 

information som krävs för att de skall kunna fatta ett välgrundat beslut huruvida de vill delta i 

undersökningen eller ej. Väl på plats vid intervjutillfället har respondenterna upplysts om att 

varken deras namn eller organisation kommer att förekomma i undersökningen och att allt 

inspelat material tillika transkribering kommer att skyddas så att ingen utomstående får 

tillgång till materialet. Vi har gjort ett medvetet val att inte vid något tillfälle i undersökningen 

nämna respondenterna vid namn utan kommer genomgående att kalla dem för respondent, 

respondenten eller respondenterna för att på så sätt inte röja dess identitet. Då vissa av 

respondenterna hade det som ett krav känner vi att det rättfärdigas genom att framställa 

resultatet på det valda sättet, således kommer inte heller någon mer utförlig presentation av 

respondenterna att tillgå. Slutligen har vi låtit respondenterna få veta att de mer än gärna är 

välkomna att erhålla en kopia vid undersökningens slut samt informerat om vart den kommer 

att publiceras.  
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Kapitel IV - Resultat och analys 
 

 

 

I följande kapitel ges en presentation av undersökningens resultat samtidigt som resultatet 

analyseras med utgångspunkt i de tidigare nämnda teorierna. Kapitlet skall även leda fram 

till svar på forskningsfrågorna som i sin tur ska uppfylla undersökningens syfte och 

huvudfrågeställning nämligen: Vilken kompetens väger tyngst för arbetsgivaren när denne 

skall tillsätta en tjänst?  

 
 

 

4.1. Respondenternas syn på rekrytering och kompetens 

 

Under tiden för undersökningen har vi funnit likheter och skillnader mellan hur 

respondenterna ser på rekrytering och kompetens. I det här avsnittet redogörs för vad som kan 

utläsas av svaren från intervjuerna och ge en samlad bild över hur respondenterna ser på 

innebörden av rekrytering och kompetens. Nedan följer en illustration av vår tolkning av 

rekryteringsförloppet. 

 

 
 

Figur 2. Rekryteringsförloppet, illustrerat av studiens författare 2012 

 

Illustrationen är författarnas egen tolkning av rekryteringsprocessen utefter 

litteraturgenomgång samt utförda intervjuer och är således den samlade bilden över hur 

rekryterarna i studien arbetar. I det inledande skedet består arbetet av förberedelser såsom 

kontakt med företag där en kravprofil upprättas för att sedan användas vid annonseringen av 

tjänsten i fråga. Nästa fas i förloppet består av att granska inkommande ansökningar, här utgår 

rekryterarna utifrån CV och personligt brev. Det initiala urvalet följs sedan av intervjuer med 

de sökande som valts ut då de uppfyller tjänstens krav. Vid intervjun får den sökande tillfälle 

att med sina sociala färdigheter ge ett så bra intryck som möjligt som kan möjliggöra en 

anställning. Här har även den sökandes estetiska kompetens betydelse då det första intrycket 

har visat sig vara av vikt. Vidare sker ett andra urval av kandidaterna vilket leder fram till två 

till fyra stycken potentiella kandidater som pressenteras för kunden. Då rekryterarna i studien 

arbetar som konsulter är det således kundernas uppgift att ta det slutgiltiga beslutet om vilken 

kandidat som skall anställas. Från det initiala urvalet fram till det slutgiltiga urvalet 

förekommer även olika typer av tester av de sökande. Testerna kan både användas som 

intervjuunderlag och som en utslagsgivande faktor i slutskedet av processen.       
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I undersökningen har vi genom tolkning av intervjuerna kommit fram till att rekrytering 

handlar om att hitta rätt kompetens till specifik tjänst. Med andra ord identifiera en 

organisations behov och utifrån det tillfredsställa behovet. Det handlar om att förse företagen 

med den kompetens de behöver idag och för framtiden. Rekryteringsarbetet handlar som även 

Hagafors (1990:87) menar därmed om att finna individer med rätt personlighet, kunskap och 

erfarenhet som av företagen ska utnyttjas för att nå uppsatta mål. Viktigt att belysa är även att 

den sökande ska känna att denne passar in i organisationen. Ett intressant sätt att se på 

rekrytering är enligt det följande citatet som en av respondenterna är upphovsperson till: 

 
För mig är det nästan som ett mantra och det är när ett företag eller en organisation 

behöver en ny medarbetare i någon roll, då gäller det att hitta rätt person för det. Och det 

är inte bara att dem ska hitta rätt person utan även att den personen som är tilltänkt också 

känner att det här är bra för mig.  

 

I studien har vi sett att respondenterna ser kompetens som förmågan att hantera olika typer av 

situationer och kunna agera utefter dessa, det är förmågan att lösa uppgifter i en 

arbetssituation. Det är en bild av vad kompetens är och då anpassat till arbetsuppgifter. Det 

har vidare framkommit att kompetens har en rad olika innebörder. Exempelvis svarar en av 

respondenterna att det är allt som vi lärt oss i skolan och på universitet, som vilka utbildningar 

och kurser som vi genomgått. Ett exempel på detta kan vara att ha tagit en ingenjörsexamen. 

Samtidigt kan kompetens härledas till vilka arbetsmeriter och erfarenheter vi har från tidigare 

anställningar. Vidare nämner respondenterna personliga egenskaper som en mycket viktigt del 

av kompetensbegreppet. Kompetens är inte enbart sådant som går att läsa ur ett CV, det vill 

säga vad man har för utbildningsbakgrund, kunskapsnivå och tidigare arbetserfarenhet. De 

personliga egenskaperna är egenskaper som kan omsättas och utnyttjas i arbetet. Citatet som 

följer ger en av respondenternas syn på förhållandet: 

 
En person kan vara hur trevlig som helst och jätteomtyckt på sin förra arbetsplats, ni vet 

en sådan där person som alla gillar. Dock behöver det inte betyda att det är en värdefull 

egenskap för ett arbete. Dem personliga egenskaperna är värdefulla när företag kan 

använda sig av dem. 

 

Kompetens kan därmed vara förmåga att hantera människor i en försäljningssituation. För att 

passa att arbeta som projektledare bör den som söker dessa tjänster besitta särskilda 

personliga egenskaper. Alltså egenskaper som att vara drivande i arbetet, vara kapabel att ta 

kommando i olika situationer och förmågan att kunna leda arbetet. En respondent menade att 

kompetens är förmågan att vara på jobbet och syftade på att hälsan är en del av 

kompetensbegreppet. ”Om jag är anställd och är frånvarande i hög utsträckning blir jag en 

kompetens som inte går att nyttja för arbetsgivaren”. Kompetens kan också vara vilja. Just 

viljan att arbeta och göra bra ifrån sig. En anställd kan ha mycket kunskap, men har denne inte 

viljan att utnyttja kunskapen är vederbörande ingen tillgång för företaget. En av 

respondenterna uttrycker betydelsen av engagemanget och viljan hos den sökande enligt 

citatet som följer nedan: 

 
Det kan vara så att en person inte riktigt har kunskapskompetensen fullt ut men som har 

en social kompetens som potential som gör att han eller hon kommer att lära sig jobbet 

snabbt och så. Jag tror att det handlar mycket om vilja och engagemang och jag tror man 

lär sig väldigt mycket, om man har viljan och engagemanget kan man lära sig väldigt 

snabbt. 
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Respondenterna menar att kompetens både kan vara sådana saker som direkt syns vid första 

anblicken såsom exempelvis betyg, men det kan även vara sådana saker som är svåra att ta på 

och som de kanske måste gräva djupare i för att få fram. Här kan vi se tydliga likheter med 

Kahlke & Schmidts (2002:55f) illustration och beskrivning av kompetens som ett isberg. Vi 

ställer oss frågan om vilja och engagemang går att likställa med motivation och 

personlighetsdrag? Vi anser det åtminstone i hög grad vara snarlika begrepp. Under 

personlighetsdrag passar vilja, engagemang och motivation in väldigt väl. Vi ser det med 

andra ord som att personlighetsdragen som ibland kan vara svåra att uppfatta för en 

rekryterare kan komma att bli en stor resurs för en arbetsgivare om vederbörande ger 

individer chansen att visa sina kompetenser. Respondenterna beskriver i likhet med 

författarna att kompetens inte enbart är det som direkt syns, utan att det kan finnas så mycket 

mer i det dolda som kan yttra sig om man bara ger individen en chans. Här går även att 

relatera till Lindelöws (2003:86) tankar till kompetensbaserad intervjuteknik. Författaren 

skriver att intervjutekniken används vid arbetsintervjuer som syftar till att ta reda på specifika 

uppgifter om en individs egenskaper och kompetenser. Det är således intervjuarens uppgift att 

ställa frågor som syftar till att få önskad information om önskat område som annars kan vara 

lätt att gå miste om.  

 

 

 

Vilken betydelse har informell kompetens såsom social- och estetisk kompetens vid tillsättning 

av en tjänst? 

 

 

 

4.2. Social kompetens  

 
Det grundläggande såsom hur en person för sig, sitter, hälsar eller ser ut är bidragande 

faktorer som väger tungt både för huruvida personen i fråga är lämplig för arbetet samt hur 

väl denne kan tänkas arbeta ihop med andra människor. En av respondenterna uttrycker sig 

såhär: ”du kanske inte fungerar i en grupp om du inte vet hur du skall föra dig ute på en 

intervju eller när du kommer in i ett nytt rum”. Så att den sociala kompetensen är av betydelse 

råder det inga tvivel om. 
 

Den sociala kompetensen kan således vara avgörande för om en person skall erhålla en tjänst 

eller ej, det är dock beroende på tjänstens art. Både Ahrnborg (1997:73) & Persson (2003:19f) 

beskriver en del av den sociala kompetensen som hur väl en individ interagerar, 

kommunicerar och fungerar ihop med andra människor. Det kan följaktligen betyda att en 

tjänst som innehåller mycket kontakt med kund eller team kräver en hög social kompetens 

och kan således vara en utslagsgivande faktor vid urvalsarbetet, vilket även framkommit i 

undersökningen. En av respondenterna tar ett jobb som säljare som exempel och menar att 

den tjänsten kräver att personen i fråga besitter en hög social kompetens som bidar till att 

denne kan se andras behov, möta dem och som respondenten utrycker sig, ”vara lite taktisk”. 

Respondenten jämför sedan den typen av arbete med ett mer tekniskt arbete eller ett arbete 

inom ekonomi så kanske den sociala kompetensen hamnar lite bakom. Det fokuseras då mer 

på den områdesorienterade kompetensen så som en teknisk eller ekonomisk utbildning eller 

bakgrund. 

 

Det händer också att vissa tjänster kräver en blandning av dessa kompetenser, det vill säga att 

personen både har den formella och den informella kompetensen med sig, som en av 
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respondenterna speciellt lyfter fram. Ett citat från en av respondenterna passar väl in på det 

här förhållandet och lyder:  

 
Ska du jobba som arbetsledare ute på ett golv så kanske du ska kunna både människor 

och maskiner eller du måste kunna maskiner och människor och ibland måste du kunna 

lite ekonomi också.  

 

Citatet är mycket väl beskrivande över hur förhållandet kan se ut när en arbetstagare förväntas 

behärska både människor, teknik och även exempelvis ekonomi i sin tjänst. Vi tror även att 

det kan se ut såhär på fler områden än just de som speglas i citatet om en arbetsledare på ett 

golv. Även den som ej arbetar som arbetsledare på golvet kan även denne tänkas hamna i 

situationer där individens sociala kompetens sätts på prov, det kan handla om exempelvis 

kontakt med kunder, arbetsledning eller arbetskamrater. 

 

I enlighet med Persson (2003:19f) som menar att social kompetens även påvisa här väl en 

individ kan samspela och bli en del av olika arbetsgrupper menar respondenterna att social 

kompetens kan även visa på hur väl en sökande kan formas in i ett nytt arbete. Med formas 

menas i det här samanhanget att en sökande kan ses som en oslipad diamant som kanske inte 

uppfyller alla skallkrav men som rekryteraren ändå bedömer känns så pass rätt att den 

sökande ändå kan ha potential för den eventuella tjänsten. En respondent trycker lite extra på 

just det här förhållandet och menar att även om en sökande inte har den formella kompetensen 

fullt ut med alla utbildningar, erfarenheter etc. men som besitter en hög social kompetens 

ändå kan ha potential att lära sig arbetet genom dess vilja och engagemang. 

 

Slutligen är det även av vikt att i det här sammanhanget nämna intervjuarens ansvar under 

intervjusituationen. Både Lindelöw (2003:80f) och Hintze (1990:102) beskriver vikten av att 

den som håller i intervjun ger den sökande möjligheten att visa sin sociala kompetens. Det 

kan exempelvis yttra sig i att intervjuaren leder intervjun på att bra sätt, att platsen för 

intervjun är av sådan karaktär att den främjar ett bra samspel mellan parterna eller att den 

sökande ges den uppmärksamhet som krävs för att denne skall öppna sig. 

 

 

4.2.1 Estetisk kompetens 

 

Genomgående anser respondenterna att den estetiska kompetensen är av betydelse och ofta av 

stor betydelse. Den estetiska kompetensen är speciellt en bidragande faktor vid det första 

intrycket vid ett personligt möte såsom under intervjun. Respondenterna anser precis som 

Karlsson (2012:51) definierar begreppet att det handlar om en kandidats utstrålning, utseende, 

lukt samt hur denne klär sig.   

 

Rekryterarna i undersökningen ser gärna att kandidaten anstränger sig lite extra inför 

exempelvis en intervju och menar att allt spelar in i helhetsbilden av en sökande. De ser gärna 

att den sökande är lite bättre klädd, uppträder på ett bra sätt och är påläst. Vad gäller olika 

typer av klädkoder i olika branscher så framkommer det att oftast är det sökande av högre 

tjänster som har funderingar kring företagets klädkoder jämfört med sökande av lägre tjänster. 

Som Karlsson (2012:55) framhåller ser företag gärna att de anställda identifierar sig med 

organisationens klädkoder, det vill säga att den anställde även iklär sig företagets kultur och 

varumärke. Så det är ingen slump att det enligt respondenterna är vanligt att frågor 

uppkommer i det här avseendet rörande om den sökande skall ha kavaj, skjorta, slips etc. 

vilket varierar beroende på vilken typ av befattning anställningen gäller. En av respondenterna 
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framhåller vid intervjun att denne ofta hjälper de sökande med den här typen av frågor och har 

ibland även sagt åt dem att: ”du har ju aldrig haft kavaj, gå och köp en kavaj om du ska ha ett 

jobb som produktionschef, det ska du klä i”. Klädkoderna kan som sagt skilja sig från tjänst 

till tjänst men en tumregel som vi kan se genomgående är att den sökande är hel och ren och 

för sig på ett tilltalande sätt. Att överdriva sin klädsel eller sig själv är inte heller något som 

respondenterna ser positivt på. De menar att om man har arbetat med rekrytering under en 

längre tid lär man sig att ganska fort se igenom en fasad eller en personlighet. Ett exempel 

från en intervju är där respondenten menar att det ibland kan vara så att när en sökande med 

bakgrund inom lägre kvalificerade yrken kommer på intervju har de helt enkelt inte 

kunskapen om de rådande koderna. Det kan exempelvis yttra sig i att dom är överklädda det 

vill säga att de valt att klä upp sig alldeles för mycket vilket kan resultera i att det bara ser 

konstigt och obekvämt ut eller en sådan enkel sak som att de har ”på tok för mycket parfym 

på sig”. Sammanfattningsvis säger en respondent att: ”det är dumt att sticka ut för mycket, det 

är bättre att hitta någon lagom variant”. Dock är det viktigt att den sökande uppvisar ett 

klädsamt förhållningssätt vid intervjun. En av respondenterna nämner vikten av att kunna föra 

sig: 

  
Jag tycker att det är noga hur man till exempel presenterar sig vid intervjutillfället. Just 

det här basala som att man säger hej och tittar mig i ögonen och är allmänt trevlig, för där 

någonstans tycker jag är grunden för hur man är som person. 

 

Även ett fast handslag kan ses som en del av den estetiska kompetensen precis som Sheane 

(2012:147) framhåller så är beröring såsom en kram eller ett handslag viktiga aspekter som 

kan föra två individer närmare varandra, skapa starkare band och öka förtroendet. 

Respondenterna var inne på det här resonemanget och menar exempelvis att ett fast handslag 

är en positiv inledning på ett första möte. En respondent uttrycker som så att ”det är aldrig 

trevligt att få en död fisk i handen”. Respondenterna söker således någon som kan ta för sig 

och visa ett genuint intresse för den dem möter. Således kan ett fast handslag spegla den 

sökandes personlighet och betyda mycket för den fortsatta kontakten.     

 

Oavsett hur personen ifråga ser ut eller beter sig kan det bero på nervositet eller andra 

bakomliggande faktorer som rekryteraren inte känner till, vilket är något som respondenterna 

känner att en rekryterare måste ta hänsyn till. En rekryterare är van med situationen till 

skillnad från den sökande som kanske går på sin första intervju, då är det viktigt att uppträda 

på ett visst sätt för visa den sökande respekt och samtidigt se personen för vad denne är även 

om personen, som en av respondenterna säger, ”släntrar in här nästan på spontanbesök”. Att 

inte döma någon för tidigt är således av vikt och ett första intryck kan förändras om man ger 

den sökande en chans och inte avfärdar denne direkt på grund av dess yttre attribut. En annan 

av respondenterna hade ett träffande exempel på det här förhållandet och sa:  

 
Jag hade en sökande här som satt i slitna jeans och någon semifräsch tröja, då tänkte jag 

vad är det här nu då? Men sen visade det sig när vi satt ner och pratade att han har en hel 

del med sig. När vi pratade visade det sig även att han hade med sig ett traktordäck på en 

släpkärra därför var han lite slitet klädd. Det är lätt att tänka, vad är det för en slasktratt?           

 

En annan intressant aspekt som framkom i undersökningen var att även sådana saker som 

vilken bil man har kan vara en faktor som spelar in och är en form av estetisk kompetens. 

Vilken bil en person kör kan också visa hur en person är eller vad den värderar i livet. I vissa 

fall kan sådana materiella föremål vara till personens nackdel likväl fördel beroende på 

situation. En ny och fin bil av ett erkänt märke kan enligt respondenten visa hur framgångsrik 

en person är men det kan också vara till personens nackdel då det kan ge intryck av att 
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personen i fråga ser ner på andra människor. Slutsatsen respondenten drar är att det är mer 

fördelaktigt att komma till en intervju i exempelvis en Volvo som kanske är 100 000 SEK 

dyrare än en Mercedes då Volvon är en neutralare bil. 

 

 

4.2.2. Magkänslans betydelse 

Ahrnborg (1997:162) menar att magkänslan som en intervjuare får av en sökande och 

personkemin som skapas mellan dem kan vara avgörande för huruvida en sökande får en 

anställning eller ej. Faktorer som kan påverka magkänslan kan exempelvis vara klädsel, 

utstrålning eller gemensamma värderingar. I undersökningen har respondenterna tillfrågats 

hur stor betydelse magkänsla har vid rekryteringstillfället. En av respondenterna uttrycker 

detta bra när denne svarar på frågan om magkänslans betydelse i rekryteringen: 

 
Ja det är absolut viktigt. Oavsett om personen har rätt kompetens och erfarenheter och 

alltihopa, känns det inte bra vid mötet då blir det svårt alltså. Då undrar man, kommer det 

här verkligen att bli bra. 

 

Övriga respondenter uttrycker liknande åsikter som citatet från den svarande respondenten. 

De menar att magkänslan har betydelse för hur man tar beslut huruvida den arbetssökande är 

tänkbar för den aktuella tjänsten. Vi har funnit intressanta aspekter av magkänsla och vad det 

är för någonting. På ett liknande sätt som Lindelöw (2003:92f) beskriver magkänslan och 

relationen som kan uppstå vid intervjutillfället menar även respondenterna att det är något 

som uppstår i stunden och är en kemi som uppstår mellan respondenten och kandidaten som 

intervjuas. Det uppstår också tillfällen då respondenten inte vet säkert vad den ska tycka om 

den sökandes sätt att vara vilket speglas i citatet nedan. 

 
Någonstans bevisar denna känsla av vi två har fått kontakt och finner intervjusituationen 

som något trevligt som sker utan jobbig stämning. Dock ska man inte tio gånger av tio lita 

på att magkänslan stämmer då vissa sökande har en otrolig förmåga på att dupera.  

 

Med det menar respondenten i likhet med Lindelöw (2003:21) att det finns individer som har 

förmåga att förställa sig och spela en roll och vara någon som dem inte är, däremot att vara 

cynisk och misstänksam mot sökanden är inte något som respondenterna anser sig vara. De 

säger att skulle man arbeta med människor och vara cynisk mot vad den sökande säger 

kommer arbetet att bli jobbigt. Dock att döma av citatet kan det ändå vara positivt att i vissa 

fall ställa sig frågande till sin magkänsla. Förhållningssättet och inställning mot den sökande 

bör vara neutralt. Däremot om det känns bra i magen för respondenten är det generellt sett inte 

negativt för den slutgiltiga kvalitén på rekryteringen. Det visar sig att det läggs relativt stor 

vikt vid magkänslan trots allt. 

 

 

4.2.3. Personlighetstester 

 

Då Lindelöw (2003:23f) menar att arbetspsykologiska test är vanligt förekommande i Sverige 

är det inte förvånande att samtliga respondenter som ingått i undersökningen medger att de 

som en del i rekryteringsprocesserna använder sig av olika typer av tester på de sökande, i 

vilken utsträckning och vilken vikt man lägger vid testerna är dock varierande. Testerna i 

fråga mäter exempelvis den sökandes personlighet, beteende, värderingar, tankemönster etc. 

Testerna utförs oftast i slutfasen av rekryteringsprocessen och fungerar som ett 

samtalsunderlag, men resultatet på testet skulle enligt respondenterna kunna fungera som en 
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utslagsgivande faktor beroende på situationen. Som en av respondenterna uttrycker det: ”nej 

den har ett dåligt CV men okej vi testar den personen” utan respondenten menar istället att i 

den situationen ser man inledningsvis tittar på CV:t sedan ett personligt möte för att slutligen 

genomföra ett test på de kanske två eller tre sista kandidaterna. En annan respondent menar att 

ett test kan användas för att se om en individ ”inte är helt dum i skallen och fortfarande 

bildbar”. Resonemanget som respondenterna uppvisar går i linje med vad Lindelöw 

(2003:23f) menar, det vill säga att utfallet på ett sådant test inte per automatik behöver visa på 

vem som är mest lämpad för en specifik tjänst. En av respondenterna för ett resonemang som 

också visar på att testerna inte uppfattas som helt tillförlitliga utan används som en del i en 

omfattande process i rekryteringen: 
 

Dem där testerna tycker jag att man ska ta med en nypa salt, det är ju mer att jag ser dem 

som ett samtalsunderlag för att få fram vad det är för person och som sen blir en liten 

pusselbit i hela rekryteringsprocessen. Det är inget avgörande vem som får jobbet utan är 

mer en pusselbit. Det kanske mer ibland fungerar som en slags kvalitétstämpel på 

personen. 
 

Vi anser oss se mönster på att detta verkar vara en hållning som respondenterna delar med 

varandra, och att det verkar uppenbart att de tar olika stor hänsyn till dessa personlighetstester 

från fall till fall. 

 

 

 

Vilken betydelse har formell kompetens såsom utbildning och förkunskaper i en 

urvalsprocess? 

 

 

 

4.3. Kravspecifikation 

 
I enlighet med vad Lindelöw (2003:62ff) menar att en kravspecifikation skall innehålla så 

menar även respondenterna att det är i kravprofilen som det framgår vilken resurs en 

arbetsgivare vill knyta till sig. När företag upprättar en sådan profil finns en 

prioriteringsordning på hur olika viktiga kraven på den sökandes erfarenhet, utbildning och 

förkunskaper anses vara. Vissa kunskaper och erfarenheter ska finnas med för att en individ 

överhuvudtaget ska vara aktuell i urvalet för tjänsten som ska tillsättas, exempelvis särskild 

utbildning. Det ligger i sakens natur att för ett arbete som elektriker krävs det en utbildning 

och även i vissa fall en certifiering inom detta område. En person som då exempelvis söker ett 

arbete som elektriker men inte har utbildning inom det området har ingen möjlighet att gå 

vidare i urvalsprocessen. I vår studie ser vi mönster på marknaden att man arbetar i hög 

utsträckning med kompetensbaserad rekrytering. Det vill säga att tjänsten som ska tillsättas 

fordrar ett antal kompetenskrav och det är utefter dessa som urvalsarbetet börjar. Exempelvis 

kan det röra sig om att individen ska ha en specifik utbildning för att kunna klara av 

uppgifterna som följer med tjänsten. Enligt Lindelöw (2008:118) är det således av vikt att 

förhålla sig sakligt vid urvalsarbetet och fokusera på det som sökes i kravspecifikationen.  

 

Något som Lindelöw (2003) inte nämner men som framkommer i undersökningen är att 

kravprofilen eller annonsen kan även användas som ett verktyg för att attrahera rätt 

kompetenser till tjänsten samtidigt som den också kan påverka hur många respektive få som 

söker en tjänst. Det här verkar vara något som deltagarna i vår undersökning arbetar mycket 
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med och ofta på liknande sätt. En väl genomarbetad kravprofil bidrar till en smidigare 

rekryteringsprocess men det framkommer dock att om profilen är för genomarbetad med för 

många eller för höga krav kan det skrämma de sökande och de får helt enkelt inte in några 

sökande. Förhållandet kan även vara det omvända det vill säga om profilen är för bred kan det 

bidra till att personer söker en tjänst enbart för sökandets skull och endast tar upp onödig tid 

för rekryteraren. Dock så kan en lite öppnare kravprofil även göra att man lockar till sig de 

personer som kan ses som oslipade diamanter. En respondent beskriver förhållandet på 

följande sätt: 

 
Det är viktigt att vara tydlig i kravspecifikationen för att slippa att någon tar onödig 

energi men det kan vara farligt att lägga ut önskelistan. Alltså vi skulle gärna se att den 

sökande har det här och det här och gärna lite erfarenhet ifrån det här och gärna lite sånt 

och sen har man målat upp någon slagsdrömbild av personen och då kan det vara många 

som backar. Så ibland kan det vara bra att vara lite öppnare för då får du in dom här som 

skulle kunna vara ett ämne för jobbet även om de kanske inte riktigt passar. 
 

Ellström (1992:39) är inne lite på just det här spåret, då författaren menar att det är ett 

problem att kompetenskraven automatiskt trissas upp vid populära tjänster med ett stort antal 

sökande. Förhållandet leder enligt författaren till att tjänster som ursprungligen inte kräver så 

pass hög formell kompetens ändå tvingas upp då arbetsgivaren vill rekrytera den bästa av de 

bästa. I studien har vi sett vissa tendenser på det här resonemanget då rekryterarna i 

undersökningen menar att uppdragsgivarana det vill säga arbetsgivarna ofta vill ha mer 

omfattande kravspecifikationer än vad som egentligen krävs, och har då, som citatet ovan 

speglar, målat upp en drömbild av den perfekte sökande. 

 

Lindelöw (2003:62ff) nämner även att medicinska krav det vill säga att den sökande skall 

vara allmänt frisk för att klara en specifik arbetsuppgift. Vad gäller just den sökandes 

hälsotillstånd så är det inget som någon av respondenterna i undersökningen tar upp, det 

verkar helt enkelt inte ingå i någon av deras kravprofiler. Däremot nämner en av 

respondenterna att de ibland har krav på vart den sökande bor geografiskt någonstans, alltså 

inte om den sökande bor i lägenhet eller hus utan hur långt det är från hemmet till 

arbetsplatsen.      

 

 

4.3.1. CV  

 

Ett CV innehållande den sökandes erfarenhet- och utbildnings bakgrund läses i första hand för 

att urskilja om individen ifråga överhuvudtaget är en tänkbar kandidat för tjänsten. Vi ser 

mönster på att arbetssökande vinner på att lägga ner mer tid på att skapa ett tilldragande och 

korrekt CV än att överarbeta det personliga brevet. I regel är det nämligen CV delen som 

rekryteraren inriktar sig på i första hand. Det personliga brevet har vi under undersökningens 

gång sett betyda olika mycket för våra respondenter. Vi vill belysa resonemanget genom 

citatet nedan: 

 
Vi är oerhört kompetensbaserade när vi gör vårt urval, vissa lägger stor vikt vid det 

personliga brevet, men har man inte rätt bakgrund och kompetens så kommer man aldrig 

att bli aktuell för det.  
 

Att god erfarenhet och utbildning är positivt för en arbetssökande är en självklarhet. 

Respondenterna uttrycker det kompetensbaserade arbetet med vad man har för utbildning och 

erfarenhet. Uppstår det en situation i urvalsarbetet där två kandidater har liknande erfarenhet 
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och kunskap får man se till de personliga egenskaperna för att se vem som är mest lämplig för 

tjänsten. Är det så att ingen av kandidaterna uppfyller tillräckliga utbildningskrav till exempel 

får rekryterarna undersöka vem av dem som ligger närmst till i förhållande till 

utbildningskraven i kravprofilen. 

 

Dock ska tilläggas, att ett väl utformat och intressant personligt brev kan fånga en rekryterares 

intresse. En av respondenterna nämnde nämligen att det som faktiskt fångar vederbörandes 

intresse är det personliga brevet. Det är beskrivningen av individen som gör denne intressant 

för arbetet. Sen ska personen i fråga uppfylla övriga krav som finns i profilen men som 

arbetssökande kan man enligt denne respondent tjäna på att utföra ett bra personligt brev. 

Andra röster säger att arbetssökande ska fokusera på CV:t för att det är utefter detta som de 

flesta rekryterare utgår från. Det fungerar som en avcheckningslista som används för att se om 

sökanden uppfyller kraven från arbetsgivaren. I det här avseendet använder sig rekryterarna 

ibland av olika rekryteringsverktyg som hjälpmedel i urvalsprocessen. Det kan yttra sig i att 

rekryteraren som en del i urvalsprocessen lägger in enkäter där de sökande exempelvis får 

svara på att antal ja och nej frågor. Frågorna kan vara av ledande karaktär så som exempelvis, 

”har du körkort eller har du fem års erfarenhet av yrket”. Genom den här typen av frågor 

mäter verktyget hur många procent av skallkraven som uppfylls vilket gör att de sökande så 

att säga sorterar ut sig själva och ger rekryteraren en bra överblick.   

 

Det skall dock tillägas att ett väl utformat och intresseväckande personligt brev är positivt och 

kan vara till den sökandes fördel när det gäller att bli utvald för nästa steg i 

rekryteringsprocessen, för även om de tillfrågade inte alltid ser till det personliga brevet i ett 

första skede är det något som väger in någon gång i rekryteringsprocessen. En respondent 

menar att det gäller att ha lite ”fingertoppskänsla” då de ser till CV:n då olika människor är 

olika bra på att formulera sig. Respondenten menar att ”vissa skriver ur bra CV:n och det är 

ihåligt som bara, det ekar tomt alltså”. 

 

 

4.3.2 Utbildning och betyg 

 

Precis som Granberg (2004:92ff) menar så är den sökandes utbildningsbakgrund är en viktig 

faktor vid rekrytering, däremot skiljer det sig beroende på vilken typ av tjänst som skall 

tillsättas. Det skulle kunna ses som självklart att kraven och nivån på utbildningen som den 

sökande bör ha hänger samman med kunskapskraven och nivån på arbetsuppgifterna som den 

aktuella tjänsten innefattar. Det går inte att fastställa något svar på om utbildning är lika 

viktigt för alla tjänster utan det ligger i tjänstens innehåll. I en av intervjuerna svarar 

respondenten på frågan hur betygen i en utbildning värdesätts, att det beror på vilken roll som 

respondenten ska rekrytera till: 

 
Om jag ska rekrytera inom verkstadsindustrin är det kanske inte särskilt viktigt med en 

femma i särskild engelska i grundskolan. Ska jag också anställa en tjänsteman som ska 

arbeta på kontor tittar jag inte på om individen i fråga har en femma i idrott. Men om man 

sätter skolbetyget i sin rätta kontext betyder det mer givetvis, det vittnar ändå om någon 

slags prestationsnivå och vilja att göra någonting. 

 

Vi kan i undersökningen se att respondenterna nämner betygen som viktigt i det avseende att 

det säger någonting om individers vilja och prestations- och ambitionsnivå. En individ som 

uppvisar fina betyg från skolan har förmodligen god förmåga att ta till sig information. Detta 

avser både gymnasie- samt universitetsbetyg. En akademisk examen visar att en individ är 

bildbar och villig att lära sig. Dock finner vi författare till studien att respondenterna resonerar 
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på olika sätt kring betydelsen av universitetsutbildning i urvalsarbetet. Som rekryterare får 

man inte stirra sig blind på utbildning och betyg, men som vi tidigare nämnt har det en 

betydelse att man har en viss utbildning om den lediga tjänsten som man söker kräver det. I 

andra fall vill arbetsgivaren enbart se att man som person klarar av att ta till sig information 

och kunna använda denna praktiskt i sitt arbete. Men att granska ett CV och betyg och skapa 

sig en ensidig bild av personen utefter detta är inte lönsamhet ur rekryteringssynpunkt. En 

nyutexaminerad student som har godkända men ändå mediokra betyg kanske har arbetat 

mycket vid sidan av studierna samt varit engagerad i olika föreningar eller sammanhang på 

fritiden. Då måste även det tas i beaktning vid bedömningen av personen då det kanske visar 

sig att denne individ blir utvald för tjänsten tack vare vad sitt engagemang och sin 

produktivitet vid sidan av studierna. Dessa egenskaper visar på en stark vilja som uppskattas 

vid rekrytering. Detta kan väga tyngre för arbetsgivaren än det faktum att individen i fråga har 

genomfört sin utbildning med högsta betyg i alla ämnen. Individen som har högsta betyg kan 

istället falla på att denne inte har arbetat någonting vid sidan av studierna och inte visat några 

tecken på engagemang och drivkraft på annat håll. Det har i många fall stor betydelse vad 

man gjort vid sidan av studierna. En person med mediokra betyg kan lika gärna gå vinnande 

ur duellen mot en person som har högsta betyg tack vare sitt aktiva liv utanför studierna. På 

följande sätt beskriver en av undersökningens respondenter förhållandet: 

 
Det är klart att har man ett tungt betyg med bra resultat så är det klart att det värdesätts, 

men då får man ju tänka till lite också. Hur social är den här personen, hur har den funkat 

i grupper på studiesidan, är han den som varit ett tuffande ånglok för sig själv eller har 

han varit en gruppmedlem? En del har ju lätt för sig, det bara ploppar in, behöver inte 

öppna böckerna det bara smäller till så är det ju också. Men det kan också vara någon 

som hela tiden måste gå i ledning och inte får med sig folk. En del har ju gjort aktiva val 

som gör att de satt betygen åt sidan och det kan jag förstå men dåliga betyg i profilämnen 

är sådär, läser man maskin så ska man ju ha bra i teknik.  

 

Som den bild Persson (2003:22f) beskriver tycker vi oss kan se vissa likheter i 

undersökningen. Den höga fokus på utbildning och betyg som Person menar finns där, kanske 

är en produkt av allt vidare kravspecifikationer som riktar sig mot drömkandidaten. Vilket i 

sin tur kanske leder till att allt fler examineras med höga betyg men med bristande social 

komptetens som insats.   

 

Vid sidan av just betygen som sådana ser rekryterarna i undersökningen även till vilka 

utbildningsvägar den sökande valt att gå. Det kan exempelvis handla om individer i 30 – 40 

års åldern som valt att vidare utbilda sig på senare dagar, även det ses intressant att ta reda på, 

varför har personen tagit det steget? Enligt respondenterna handlar det ofta om att personen i 

fråga känner att denne har stagnerat i sin karriär eller vill ha en stabilare grund att stå på, 

vilket ofta ses som positivt då individen ger en bild av att vara beslutsam och driftig. 

Motsatsen beskriver en av respondenterna som att ”andra säger nej men jag har inte råd att 

utbilda mig, nehe du lever ett liv men har inte råd att investera i dig själv tänker jag då lite 

krasst och uppfodrande”. Så att vilken utbildningsbakgrund den sökande har spelar in i 

urvalsprocessen råder det ingen tvekan om dock så har det generellt visat sig betyda mer att 

ha erfarenhet av arbetslivet. Att kunna påvisa att man har varit aktiv på arbetsmarknaden 

spelar en stor roll vid en urvalsprocess. Givetvis är det viktigt i urvalsprocessen att människor 

som söker arbete har betyg som är fullständiga, men det är som sagt inte avgörande hur höga 

respektive låga betyg den sökande har. Betygen i sig är av underordnad betydelse och ses 

oftast som en del av beslutsunderlaget i urvalsprocessen utan att för den delen spela en 

avgörande roll eller ha särskilt stor betydelse i beslutet av vem som ska tillsättas. 
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4.3.3. Förkunskaper  
 

Undersökningen har visat att en arbetssökande som kan påvisa att denne varit engagerad i 

arbetslivet och har goda kunskaper med sig från olika anställningar så är det av positiv 

betydelse och en indikation för hur väl det kommer gå för individen i urvalsprocessen. 

Förhållandet är något som Holmer & Karlsson (1991:9) kallar för kvalifikation och 

framställer begreppet som i vilken utsträckning en individ använder sin kompetens i sitt yrke.  

Ett företag som ska anställa en ny medarbetare och ersätta en tidigare anställd som slutat 

arbeta för organisationen, söker ofta en snabb lösning. Det vill säga en individ som jobbat 

med särskilda uppgifter önskas ersätta individen som just lämnat detta uppdrag. Företagen ser 

förkunskaperna som en resurs med kort startstäcka, vilket innebär att individen som ersätter 

inte behöver läras upp och ta kostsam tid för företaget genom att genomgå utbildningar och 

introduktionsdagar. Den nyanställde kommer då som en färdig paketlösning för företaget utan 

att det behöver rubba balansen i produktionsleden. Som arbetssökande är man också värdefull 

om man har med sig erfarenhet och förkunskaper från olika typer av branscher. En av 

respondenterna förklarar detta genom att exemplifiera:  

 
En individ som arbetat med produktion på ett företag och ska börja arbeta som ekonom 

för samma organisation har värdefulla förkunskaper. Individen har då till exempel en god 

uppfattning om vad det kostar att producera en viss mängd stål, vilket ger personen 

värdefull information om kostnaderna för produktionens olika delar i sitt arbete som 

ekonom.  

 

Individer som har erfarenhet av arbetssituationer där denne har uppvisat benägenhet att kunna 

vara drivande och ta kommando på en arbetsplats ses som människor med goda förkunskaper 

när det kommet till yrken där arbetsuppgifterna kräver att man besitter de egenskaperna. 

Dessa egenskaper betyder självfallet olika mycket beroende på vilken typ av anställning som 

berörs, men om det är en projektledare som ska rekryteras så är egenskaperna och 

förkunskaperna av stor betydelse i en urvalsprocess. Då har man ett försprång gentemot sina 

konkurrenter det vill säga de andra som söker samma tjänst.  

 

Men det är inte enbart erfarenhet från samma bransch som rekryterarna tittat på. Det kan även 

ses som positivt att en person tidigare har arbetat inom ett helt annat yrke. Respondenterna 

menar att personens livserfarenhet säger en hel del om individen, oavsett om det handlar om 

en student i tjugoårsåldern som arbetat lite vid sidan av studierna eller en person som har 

arbetat i tjugo år. Själva arbetet i sig kan även det säga mycket om vad individen värderar i 

livet exempelvis om en person har arbetat inom vården kan det visa att individen troligen bryr 

sig mycket om andra människor. En individ som varit företagsam och arbetat kontinuerligt 

även om det kanske rör sig om visstidsanställningar står högre i kurs än en person, som en 

respondent utrycker det, ”glassat runt på morsans och farsans bekostnad”. Sådana saker är 

ofta faktorer som läggs in i totalbilden av en sökande. Betydelsen av den här formen av 

kortare anställningar verkar ha förändrats och fått en positivare ställning. En respondent 

framhåller att man förr var ”livrädd för de här hopplärkorna” och menar att det kunde tyda på 

att individen i fråga var velig, hade svårt att bestämma sig eller hade sammarbetssvårigheter.   
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Skiljer sig betydelsen av formell respektive informell kompetens vid rekrytering av tjänstemän 

respektive kollektivarbetare? 

 

 

 

4.4. Tjänstemän och kollektivarbetare 

 

Själva rekryteringsprocessen skiljer sig vanligtvis ingenting mellan kollektivarbetare och 

tjänstemän, alla stegen i processen finns där men kan vara av varierande omfattning. Generellt 

kan vi dock se att bland de företagen som ingår i undersökningen så skiljer sig både 

betydelsen av formella respektive informella kompetenskrav sig åt mellan tjänstemän och 

kollektivarbetare, intressant att se är även kraven skiljer sig inom yrkeskategorierna. På 

kollektivsidan menar respondenterna att det är mycket snabbare och rakare processer. Man 

lyssnar med kollektivet som redan finns och hör efter med varandra om någon känner någon 

som skulle vara aktuell för en tjänst, respondenten utrycker sig: ”det är en bra grabb, in med 

den”. Det är snabbare beslut och mindre komplicerat i denna sektor på så sätt. Tillskillnad 

från tjänstemannasidan där tjänsterna ofta är mer komplexa och omfattande vilket leder till att 

den sökande förväntas kunna mycket mer än den aktuella tjänsten som denne söker. Det visar 

sig även vara viktigare att säkerställa att det verkligen är den rätta personen som får tjänsten 

när det handlar om rekrytering av tjänstemän, speciellt tjänstemän i högre positioner. Både 

Lindelöw (2008:20) och respondenterna menar att en felrekrytering kan vara oerhört kostsam 

för ett företag och uppgå till 1 000,000 SEK därför är det av vikt att en rekrytering bli rätt 

både för företaget samt den sökande. Vid en av intervjuerna sade respondenten följande: 

 
Det står lite mer på spel om man ska tillsätta någon på en viktigare position, alltså högre 

upp som har ansvar över mer mäniskor än om du ska ha någon som står vid löpande 

bandet därför att du kan flytta in nästan vem som helst rent krasst. Det kostar ju mer för 

företaget och byta ut, rekryteringsprocessen blir ju dyrare för dom här tjänstemännen och 

högre tjänstemännen. 

 

Framkommer i undersökningen gör även att man på kollektivsidan ofta behöver en högre 

yrkeskunskap för att fungera i arbetet tillskillnad från tjänstemannasidan där det är vanligare 

att det efterfrågas en högre grad av social kompetens, då tjänstemän i högre utsträckning har 

kontakt med kunder samt en dokumenterad formell kompetens. Dock så menar 

respondenterna att på kollektivsidan är det oftast viktigare att man passar in i gruppen, den 

sociala aspekten blir en centralare del än vad den sökande har för utbildning eller betyg. En av 

respondenterna menar att betydelsen av de olika kompetenserna skiljer sig eller värderas olika 

beroende på vilka krav eller vilken nivå tjänsten ligger på. Respondenten säger: ”Ju enklare 

kompetenserna är alltså om vi går ifrån två armar och två ben till att du är rocket science 

ingenjör, så ju längre ner på den skalan du är desto viktigare är gruppen”. 

 

En av respondenterna tror att man är mer noggrann vid rekryteringar av tjänstemän vilket 

enligt vederbörande kan bero på att det generellt finns färre tjänstemän är kollektivarbetare. 

Vid rekrytering av kollektivarbetare resonerar man lite krasst att när man behöver anställda är 

det mer in med folket. Om behov finns av att få in snickare eller montörer så vill man ha in 

dessa fort. Grovt uttryckt visar det sig på vissa ställen vara mindre noggrant när man behöver 

ha in personer snabbt på kollektivsidan. Det har i undersökningen också visat sig att på 

kollektivsidan upprättas inte alltid en kravprofil. Höga eller låga betyg från skolan och 

universitet verkar inte spela någon större betydelse huruvida man får en anställning eller inte 
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på kollektivsidan. Däremot spelar arbetserfarenheter en betydande roll inom denna sektor. 

Som Ahrnborg (1997:168f) menar är goda referenser av vikt vid rekrytering som kan hjälpa 

rekryteraren att fatta ett välgrundat beslut. Även respondenterna ser gärna att en individ har 

goda referenser från tidigare arbetsplats och dessa värderas högt. Förhållandet speglar sig i 

citatet från en respondent som följer: ”Betygsmässigt är det inte så noga om en person har G 

eller VG i matematik, däremot om man presterade bra på den senaste arbetsplatsen tror jag är 

noga”. Vad som är viktigt att ta i beaktning gällande generaliserande åsikter om skillnader 

mellan tjänstemän och kollektivarbetare är att det finns ingen regel utan undantag. 

 

 

  



35 

 

Kapitel V - Sammanfattande diskussion 
 

 

 

I det här slutliga kapitlet pressenteras inledningsvis studiens slutsatser genom att studiens 

frågeställningar kortfattat besvaras. Vidare följer en diskussion gällande undersökningens 

slutsatser, resultat och tillvägagångssätt. Slutligen ges även en bild av vad som har varit 

lyckat respektive mindre lyckat under studiens gång samt en slutlig betraktelse för framtida 

forskning inom området. 

 

 

 

5.1 Slutsats 

 

Efter att ha genomfört studien har vi upprättat en illustration över hur vi ser på innebörderna 

av formella- samt informella kompetenser och sambanden dem emellan. 

”Kompetensdiamanten” som vi valt att döpa illustrationen till utgör vår sammantagna bild av 

fundamentet till vår undersökning. 

 
Figur 3. ”Kompetensdiamanten”, skapad av studiens författare 2012 

 

För att ta den formella kompetensen till att börja med så finns det enligt oss två typer av 

formell kompetens, utbildning och erfarenhet, det vill säga dokumenterad kompetens. Hur 

högt utbildningen eller erfarenheten värderas beror sedermera på vilken nivå, inriktning betyg 

eller vilken sektor den sökande arbetat i. Det gemensamma är att de båda begreppen 

dokumenteras och leder fram till ett CV samt personligt brev. På den andra sidan återfinns 
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den informella kompetensen och dess under kategorier, social- respektive estetisk kompetens. 

Under den sociala kompetensen placeras hur den sökande uppför sig eller utrycker sig, det vill 

säga hur väl denne interagerar med andra människor. Slutligen presenteras den estetiska 

kompetensen som innefattar hur den sökandes yttre attribut såsom hur denne ser ut eller klär 

sig. Gemensamt för den sociala- och estetiska kompetensen är att det första intrycket har en 

stor betydelse för hur den sökande uppfattas och att de båda leder fram till magkänslan hos 

arbetsgivaren eller dess företrädare. Det intressanta är att ingen av kompetenserna utesluter 

den andra och att de båda spelar en avgörande roll huruvida den sökande erhåller en 

anställning eller ej. Självklart skulle diamanten kunna fyllas med ett stort antal olika fragment 

och kompetenser men det här är de som vi valt att bryta ut och som vi ser passar bäst in på 

studien. 

 

 

5.1.1. Vilken kompetens väger tyngst för rekryteraren eller arbetsgivaren när denne skall 

tillsätta en tjänst? 

 

Det har visat sig vara oerhört svårt att komma fram till slutgiltigt svar på frågan om vilken 

kompetens som väger tyngst vid rekrytering. Det vi kan se genom respondenternas svar är att 

olika kompetenser har olika stor betydelse beroende på vilken tjänst som skall tillsättas och i 

vilken del av rekryteringsprocessen man befinner sig. I vissa yrken hör det till arbetsuppgiften 

att besitta en hög social kompetens som exempelvis att den sökande kan tala för sig eller 

agera på ett sådant sätt som tjänsten erfordrar. I andra yrken är dessa egenskaper helt 

irrelevant för rekryteraren då arbetsuppgiften i sig inte ställer några krav vid den typen av 

kompetens. Här kan det istället vara viktigare att den sökande tidigare har arbetat inom 

området för tjänsten. Vilken fas rekryteringsprocessen är i spelar också en viktig roll av vilken 

kompetens rekryteraren tittar på. I ett tidigt skede då ansökningarna börjar komma in och det 

initiala urvalsarbetet börjar läggs en ökad vikt vid den formella kompetensen såsom betyg och 

erfarenhet. När sedan de kandidaterna som uppfyller skallkraven sorterats fram övergår fokus 

till att istället ligga vid personligheten och utseendet på den sökande. 

 

Sammanfattningsvis kan vi dra slutsatsen om att vilken kompetens som väger tyngst i stort 

sett är omöjligt att säga då det är ett stort antal faktorer som spelar in. Både den formella- 

respektive informella kompetensen väger tungt och går ofta hand i hand, ingen av dem 

utesluter den andra och respondenterna ser gärna att den sökande har med sig båda. Men vad 

vi kan se är att om den sökande överhuvudtaget skall få chansen att visa upp sin informella 

kompetens krävs det i högre utsträckning att individen först och främst uppfyller skallkraven 

genom sin formella kompetens. 

 

 

5.1.2. Vilken betydelse har informell kompetens såsom social- och estetisk kompetens vid 

tillsättning av en tjänst? 

 

Det har visat sig att innebörden och vikten av kompetenserna olika betydelse beroende på 

vilken typ av tjänst som skall tillsättas. Med andra ord värderar respondenterna dessa 

kompetenser olika beroende på vilken nivå, befattning, ansvar och arbetsuppgifter som följer 

tjänsten och är således det som styr rekryterarnas sätt att värdera social- och estetisk 

kompetens. I tjänster där arbetsuppgiften är att leda en grupp eller sälja produkter är kraven på 

social kompetens betydligt högre än i tjänster där en individ ska rekryteras för att exempelvis 

stå vid ett löpande band och utföra en specifik uppgift. Det har samtidigt visat sig 

genomgående vara betydande vid arbetsintervjuer att den sökande kan tala för sig och föra sig 
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på ett tilltalande sätt. I studien har det nämligen framkommit att det första intrycket en 

arbetssökande uppvisar mot den rekryteringsvarige är av stor betydelse för dennes totala bild 

av den sökande. 

 

Efter studien har vi dragit slutsatsen att den sociala- samt estetiska kompetensen är av 

betydelse vid rekrytering och att den arbetssökande har mycket att vinna på att komma till 

intervjuen hel, ren och välklädd.    

 

 

5.1.3. Vilken betydelse har formell kompetens såsom utbildning och förkunskaper i en 

urvalsprocess? 

 

Vad som framkommit genomgående i studien är att det bland respondenterna läggs stor vikt 

vid utbildning och förkunskaper, speciellt i det inledande skedet av rekryteringsprocessen. 

Den sökandes utbildnings- och förkunskapsbakgrund kan ses som avgörande för om denne 

skall gå vidare i processen. CV:t där den här informationen vanligen dokumenteras läses 

nämligen först när ansökningar kommer in till respondenterna. Det leder till att om en 

sökande inte uppfyller kraven gällande utbildning och/eller förkunskaper kommer denne helt 

enkelt att sorteras bort. Däremot är det av varierande betydelse vilken nivå på betygen som 

den sökande har eller i vilken bransch denne arbetat tidigare. Det framkommer att höga betyg 

aldrig skadar men att respondenterna ibland börjar fundera på den sökandes personlighet om 

de exempelvis ser att denne har toppbetyg rakt igenom. Förkunskaper däremot verkar alltid 

vara uppskattat, att den sökande tidigare varit företagssam och arbetat hela sitt liv, om än inte 

i den aktuella branschen ses som ett stort plus bland respondenterna. 

 

Sammanfattningsvis kan vi således dra den slutsatsen att bland respondenterna är den 

formella kompetensen av stor betydelse i urvalsprocessen och det skadar aldrig att ha en 

gedigen utbildning eller olika typer av förkunskaper med sig i bagaget vid sökandet av en 

tjänst. 

 

 

5.1.4. Skiljer sig betydelsen av formell- och informell kompetens vid rekrytering av tjänstemän 

respektive kollektivarbetare? 

 

I studien har vi kommit fram till att tjänsterna som ska tillsättas på tjänstemannasidan är oftare 

mer avancerade och ställer högre krav vad gäller utbildning och arbetserfarenhet. Dessa 

tjänster anses i högre utsträckning som viktigare då tjänsterna kommer påverka fler individer 

då det exempelvis kan handla om tjänster av chefskaraktär. Dessutom anses den här typen av 

tjänster som mer noggranna ur rekryterarnas perspektiv då det oftare rör sig om mer pengar 

vid tillsättning av tjänstemän. Konsekvenser av felrekrytering av anställda på 

tjänstemannasidan medföljer oftare högre kostnader än på kollektivarbetarsidan. När 

kollektivarbetare ska tillsättas läggs mer vikt till vad denne kan, exempelvis om det krävs 

truckkort för ett lagerarbete tittar man i urvalsarbetet om den sökande uppfyller kravet. Om så 

är fallet kan den sökande anställas och föras in i arbetet snarast möjligt. Vad individen har för 

övriga utbildningar och meriter är på sätt och vis mindre intressant i det här avseendet. 

Däremot har utbildningsbakgrund, arbetserfarenhet och meriter från tidigare tjänster visat sig 

vara av stor betydelse vid tillsättning av tjänstemän. För dessa yrken krävs det en vidare 

undersökning av vad individen kan och är för typ av person. Tjänstemän har i större 

utsträckning än kollektivarbetare högre krav på social kompetens då det oftare i 

arbetsuppgiften kräver att man kan interagera med människor i sin omgivning.  
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Sammanfattningsvis kan vi således dra slutsatsen att rekryteringsarbetet vid tillsättning av en 

tjänsteman är mer omfattande jämfört med en kollektivarbetare. På tjänstemannasidan kräver 

tjänsten och dess uppgifter i högre utsträckning att individen ska kunna tala för sig och bete 

sig på ett attraktivt sätt. Samtidigt som högre krav ställs på en gedigen och komplett 

utbildning- och erfarenhetsbakgrund jämfört med kollektivarbetarsidan där rekryteringen 

oftast sker mycket smidigare och fortare. Här handlar det i stället till stor del om att ha rätt 

person på rätt plats och ofta under tidpress.     

 

 

5.2. Diskussion 

 

5.2.1. Reflektion över den perfekta sökanden 

 

Genom samtliga intervjuer har vi ställt frågan om hur respondenten ser på den perfekta 

sökanden. Frågan är intressant i vår mening då den lämnar utrymme för vida svar, vilket gav 

oss olika och intressanta svar. En av respondenterna menade att det inte finns någon perfekt 

sökanden då det inte finns några perfekta människor. Vederbörande menade istället att den 

perfekta sökanden är den som är sig själv och inte anger sig att vara någon annan. Om detta 

håller även andra respondenter med om. En respondent anser att den perfekta sökanden är den 

som är sig själv och inte försöker spela några spel. Den personen som spelar spel gör det 

väldigt svårt för rekryteraren att bedöma lämplighetsgraden för den aktuella tjänsten. En 

sökande får gärna uppvisa nervositet och verka lite stressad så länge individen är sig själv. 

Från en annan individ fick vi svaret att en önskad perfekt sökande har ett välskrivet CV som 

är tydligt att urskilja. Sökanden ska ha upprättat CV på så sätt att det är lätt att se vad 

vederbörande gjort tidigare. Utefter detta ska personen matcha tjänsten, bara där är egentligen 

en person den perfekta sökanden. Respondenten ansåg samtidigt att en individ ska visa 

genuint intresse och mycket vilja för tjänsten för att anses som perfekt. I början av 

undersökningen var vi tyvärr väldigt ensidiga i våra tankar gällande matchningen mellan 

kandidat och tjänst. Vi utgick enbart från arbetsgivarnas perspektiv gällande deras önskan om 

att hitta rätt person för rätt tjänst i deras organisation. Bristen i våra reflektioner var således att 

vi inte insåg att det var av betydande karaktär för företagen att de individer som de eventuellt 

skulle tillsätta också kände att deras företag var rätt för dem. Vi kan nämligen dra slutsatsen 

att det är viktigt för företagen att de trivs med de individer de anställer samt att de som 

anställs trivs med företaget. Så matchningen av en tjänst ska stämma utifrån både företaget 

samt den sökandes perspektivs bästa. På följande sida illustreras författarnas tolkning av den 

perfekta sökanden baserat på respondenternas resonemang i studien. 
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Figur 4. ”Den perfekta sökanden”, sammanställd av studiens författare 2012 

 

Illustrationen är författarnas tolkning över respondenternas sammantagna bild av den perfekta 

sökanden. Citaten var för sig sluter tillsammans ihop cirkeln över hur den perfekta sökanden 

kan se ut. Citatuttrycken är placerade utan inbördes ordning då det i studien visat sig att 

respondenterna värdesätter egenskaper i olika grad, citaten är en blandning av formella- och 

informella kompetenser. 

  

 

5.2.2. Den estetiska kompetensen  

 

Undersökningen som utförts har varit mycket intressant och lärorik, den har frambringat en 

mängd olika ställningstaganden, åsikter och tankar från våra respondenter. I vissa frågor har 

respondenterna stått enade och i andra fall har deras tankar skilt sig brett. Stycket ovan om 

den perfekta sökanden är ett bra exempel på när tankarna mellan respondenterna skiljer sig åt. 

För vad är egentligen den perfekta sökande, vilka egenskaper eller kompetenser skall den 

perfekta sökande ha och hur skall denne se ut. Intressant att se på just den här frågan är att 

ingen av respondenterna nämner den estetiska kompetensen som en del av den perfekta 

sökanden, utan det går från oerhört ödmjuka svar som att det inte finns några perfekta 

människor till att blanda in lite av den formella kompetensen genom den sökandes CV. Endast 

när frågan uppkom om hur en sökande bör se ut, klä sig eller föra sig framkom det att även 

estetiken har en betydande roll vid rekryteringen. Varför är det då så svårt att prata om en 

annan persons estetiska kompetens när det utan svårigheter går att sätta upp en kravprofil med 

krav på andra kompetenser en sökande skall ha? Det verkar inte heller vara svårt att till en 

sökande helt enkelt säga att ”du har inte den rätta formella kompetensen eller utbildningen för 

det här arbetet” men frågan är hur många rekryterare som skulle kunna säga till en sökande att 

”du har inte den rätta estetiska kompetensen för det här arbetet”. Det skulle enligt vår mening 

kunna bero på att den estetiska kompetensen ligger så mycket närmare en person än några 

betyg eller utbildningar på ett papper. Den estetiska kompetensen är mer personlig och utgör 

stora delar av en individs identitet än vad kanske ett betyg är vilket kanske gör det både 

svårare att avfärda eller även för den delen ta kritik för. Trots allt verkar ändå den estetiska 

kompetensen vara en betydande faktor, även om alla respondenter kanske har svårt att 

erkänna eller framhålla det rakt ut så ger ändå delar av svaren i andra frågor indikationer på 
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att estetik är av betydelse. Det är lätt att säga att man alltid tar en människa för vad den är och 

ser bakom individens yttre, men är man ärlig mot sig själv så tror vi ändå att de flesta 

mäniskor kommer fram till att de ändå har en förutfattad mening om människor som de möter 

i vardagen. Sen är det inte sagt att den första bilden eller det första intrycket av en människa 

kan förändras om man ger denne chansen, vilket även framkommit i undersökningen. Det är 

även intressant att se att materiella ting såsom vilket bil eller märken på kläderna den sökande 

har spelar en viss undermedveten roll för vissa av respondenterna. Men överlag så verkar det 

som om att dessa estetiska attribut värdesätts mer eller mindre beroende på vilken typ av 

tjänst den sökande är ute efter. Det är alltså skillnad på hur en individ bör se ut och föra sig 

beroende på om denne söker en tjänst som kan vara att anse som högre, exempelvis en 

chefsbefattning eller om denne söker en lägre tjänst på golvet.  

 

Den sökande har mycket att vinna på att ta reda på så mycket som möjligt om tjänsten och 

läsa på om företaget där den aktuella tjänsten är placerad. För rekryterarna upplevs det som 

positivt att den sökande kommer väl förbered samt påläst och inte bara dyka upp och visa sig 

likgiltig inför arbetsintervjuen. Det är inte heller särskilt lönsamt att som arbetssökande söka 

tjänster som ställer särskilda krav på utbildning och erfarenhet om vederbörande inte 

uppfyller dessa. Om en person har ett intresse av en tjänst bör denne reflektera över huruvida 

denne uppfyller de krav som företaget ställer. Betydelsen av att söka rätt tjänster för en själv 

är stor om man vill nå framgång i sitt arbetssökande. I studien har vi samtidigt kommit till 

slutsatsen att klädkoder är positivt att kunna läsa som arbetssökande. Om ett företag har krav 

på sina anställda att klä sig respektabelt i form av till exempel skjorta och kavaj bör den 

arbetssökande bära detsamma när den dyker upp för en arbetsintervju. Detta visar på att 

individen som kommer till företaget med förhoppning om en anställning har läst på om 

företaget och dess klädkod. Genom detta uppvisar man respekt för företagets föreskrifter och 

visar att man vill vara en del av organisationen. Skulle en arbetssökande istället dyka upp till 

en intervju i träningsoverall där klädkoden är skjorta och kavaj speglar detta istället en individ 

som inte är påläst om organisationen och inte har förberett sig för arbetsintervjuen. Det första 

intrycket ställer således den arbetssökande i sämre dager från första början. Dock så har vi 

samtidigt sett att trots att det första intrycket kan vara till last för en sökande är rekryterarna 

ändå lyhörda för anledningar. Erfarenhet säger dem att en skit klädsel eller ovårdat yttre kan 

ha sina särskilda anledningar som inte bör beaktas i bedömningen av vederbörandes 

kompetens och inledande beteende. 

 

 

5.2.3. Erfarenhet och utbildning 

 

Men det är inte enbart det estetiska eller undermedvetna som rekryterana i undersökningen 

går på vid urvalet av rätt kandidat för en tjänst. Framkommer i undersökningen gör även att 

den formella kompetensen kanske är den primära av kompetenserna och värdesätts högt 

inledningsvis i rekryteringsprocessen. Det räcker således inte att ha ett tilltalande yttre för att 

få ett arbete vilket framkommer i undersökningen. Det är också av stor betydelse att den 

sökande har den rätta utbildningen eller förkunskaperna för tjänsten i fråga. Det räcker inte 

heller att den sökande vet med sig att denne är väl kvalificerad för tjänsten och har de 

utbildningar som krävs, respondenten måste även presentera sin formella kompetens på ett 

adekvat sätt i sitt CV. Så att det är fördelaktigt med en bra utbildningsbakgrund råder det 

ingen tvekan om, däremot kan det stå till den sökandes nackdel att ha ”för bra” betyg eller 

haft en ”för hög” position i ett tidigare arbete. Det framkommer nämligen att vissa av våra 

respondenter börjar fundera kring huruvida den sökande är social nog eller en tillräckligt bra 

gruppmedlem för en tjänst om de ser att denne enbart har höga betyg. Intressant är även att 
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om en sökande haft en VD position tidigare menar en del av respondenterna till att 

arbetsgivaren blir rädd och drar öronen åt sig, då de är osäkra på om de kan tillfredsställa 

någon som tidigare haft en så pass hög tjänst. Slutsatsen vi kan dra från undersökningen om 

detta är att en individ kan vara för bra för en tjänst. En individ som är överkvalificerad 

gällande utbildning, erfarenhet och meriter kan uppfattas som för bra om kraven på tjänsten är 

av lägre nivå än den sökandes. Det kan uppfattas nästintill som hotfullt att få in en person som 

på pappret är så att säga bättre än tjänsten. Detta fenomen är vi författare överraskade över. Vi 

hade före studien inte reflekterat över att en sökande kan vara ”för” bra. Grundtanken hos oss 

var att företagen söker högsta möjliga kompetens för respektive tjänst. En slutsats vi kan dra 

dock är att företagen söker den bästa möjliga kompetens för respektive tjänst.   

 

 

5.2.4. Personlighetstester 

 

En intressant slutsats som vi kan dra från undersökningen är att användandet av olika typer av 

personlighetstester är mer utbredd bland rekryteringsföretagen än vi trodde. Vi hade på 

förhand en bild av att personlighetstester var något som användes av vissa företag. En bild vi 

hade med oss in i studien var också att de företag som använde dessa typer av tester inte lade 

särskilt stor vikt vid resultaten av dem. Undersökningen visade oss att personlighetstester 

faktiskt används i stor utsträckning, då alla företag i undersökningen på ett eller annat sig 

använde sig av dessa. Dock visade det sig att företagen tog olika stor hänsyn till resultaten. 

Personlighetstesterna visade sig användes i slutet av rekryteringsprocessen som ett instrument 

att urskilja de sista kvarvarande kandidaterna. 

 

 

5.2.5. Det slutgiltiga beslutsfattandet i rekryteringsprocessen 

 

Rekryteringsföretagens främsta uppgift är att presentera ett antal kandidater till sina kunder. 

Kandidaterna anses enligt rekryterarna vara de som varit starkast bland de sökande och ämna 

gagna kundernas verksamheter. Men bara för att rekryterarna anser att dessa kandidater är 

bäst för företagen behöver inte företagen vara ense om detta. För man ska inte glömma att det 

är företagen själva, det vill säga rekryteringsföretagens kunder som i slutskedet avgör vem 

som skall anställas. Rekryteringsföretagen arbetar utefter kundernas kompetenskrav för en 

tjänst. I slutändan behöver dock inte detta innebära att kunden är övertygad över att detta är 

rätt person för dem. Kanske ser dem i slutskedet av rekryteringsprocessen då beslut skall tas 

mellan två kandidater att den kompetens som efterfrågades högst inte längre väger tyngst i 

förhållande till någon annan stark egenskap som kandidaterna uppvisar. 

 

 

5.2.6. Sammanfattande reflektion  

 

Företag har ett behov som måste fyllas, således startar en rekryteringsprocess. Denna process 

ter sig på liknande vis för de rekryteringföretag som har deltagit i undersökningen. 

Processerna som de arbetar med ser i hög utsträckning ut att vara hämtade från samma skola, 

dock så finns det skillnader inom processerna. En slutsats vi kan dra är att den formella 

kompetensen, innehållande utbildning, meriter och erfarenhet granskas i CV:t i första skedet 

av processen då tänkbara kandidater tas ut. Därmed är det avgörande att en sökande uppfyller 

de krav och behov som företaget har för att överhuvudtaget kunna vara tänkbar för det 

aktuella arbetet. Därmed är slutsatsen att den formella kompetensen väger tyngst i förhållande 

till den informella kompetensen. Aspekterna i de informella kompetenserna tas ju nämligen 
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inte ens i beaktning innan de formella kompetenserna har granskats och de sökande har blivit 

gallrade. Däremot undersöker och värderar rekryterarna de informella kompetenserna efter att 

detta har skett i hög utsträckning beroende på vilken tjänst de ska rekrytera till. I tjänster där 

kollektivarbetare skall rekryteras tas inte den verbala förmågan i lika stor beaktning som för 

rekrytering till tjänstemannasidan. På den sistnämnda är det nämligen av betydligt större vikt 

att kunna tala för sig och vara vokabulärmässigt stark och skicklig med människor och kunna 

sociala spelregler. Kollektivarbetare värderas inte om de kan sälja in en produkt eller 

liknande. Där är det viktigare att man kan sin sak. Så slutsatsen av detta är att den informella 

kompetensen vägen tyngre på tjänstemannasidan i ett skede då den sökande har uppfyllt de 

formella kompetenskraven. Om en arbetssökande på tjänstemannasidan inte uppfyller de 

formella kompetenskraven är dennes högklassiga informella kompetens ingen värdefull 

tillgång för ett företag, det måste finnas balans mellan kompetenserna. Inom 

kollektivarbetarsidan är det mer av vikt att ha en särskild kunskap som skall kunna omsättas i 

snabba ryck i arbetet, till exempel då ett företag snabbt behöver få in en truckförare på ett 

lager. Då är det av betydande faktor att den som söker tjänsten har truckkort, övriga 

kunskaper speciellt informella kompetens spelar då mindre roll. En individ ska tillsättas för att 

utföra en särskild uppgift och tillsätts utefter just denna. Däremot ska vi inte säga att 

slutsatsen är ensidig. Vi har nämligen sett att den informella kompetensen har betydelse vid 

tillsättning av tjänster på kollektivarbetarsidan. Dock är det inte de aspekter som handlar om 

den verbala förmågan och skickligheten med att hantera människor. Här handlar det i större 

utsträckning om att kunna smälta in i gruppen och arbetslaget. Slutsatsen är alltså att den 

informella kompetensen tas i beaktning och värdering i rekryteringsarbetet med både 

tjänstemän och kollektivarbetare, dock på olika sätt och i olika utsträckning. En slutsats vi kan 

dra är att rekryteringsprocesserna tar olika lång tid och är olika omfattande då rekrytering på 

tjänstemannasidan tar längre tid och är mer komplicerat. Detta anser vi vara en indikator på 

att även om det finns likheter i hur man rekryterar utefter olika kompetenser skiljer sig 

betydelsen av formell -och informell kompetens åt. De formella kompetenserna i regel 

avgörande för att få jobbet men de informella kompetenserna är i regel mer avgörande på 

tjänstemannasidan då till exempel den sociala kompetensen ibland kan vara en av de absolut 

viktigaste tillångarna för en individ sitt i yrkesutövande. 

  

 

5.3. Styrkor och svagheter i undersökningen 

 

Den kvalitativa metoden som använts för studien anser vi har passat sig utmärkt för 

undersökningens syfte. Vid urvalet och kontakten av tilltänkta respondenter blev vi positivt 

överaskade över att alla de som vi kontaktade villa vara delaktiga i studien, vilket vi inte hade 

räknat med. Vi hade förutsett arbetet med att hitta potentiella respondenter skulle vara mer 

omfattande än var det var, om det är en fråga om tillfällighet eller tur låter vi vara osagt. Den 

information som vi erhöll genom intervjuerna har varit både omfattande och konkret vilket 

bidragit till att undersökningens syfte och frågeställningar har besvarats på ett adekvat sätt. 

Bearbetningen av det insamlade materialet har även det fungerat väl, dock så blev vi lite 

överrumplade av den stora mängd data som varje intervju innehöll när dessa skulle 

transkriberas. Det huvudsakliga arbetet med transkribering var vida tidskrävande och något 

som vi ej förutsett. Det följande arbetet med kodning av det insamlade materialet fortlöpte 

utan problem. Efter att ha noggrant kodat datan anser vi att vi uttömt varje intervju så mycket 

som möjligt på användbar information till resultatarbetet. Informationen som vi tog med oss 

in i analysarbetet strukturerades smidigt in i olika kategorier som underlättade 

teorianknytningen och gav oss ett bra resultat. Under analysens gång har det periodvis 

uppstått en form av mättnad då vi varit tvungna att gå tillbaka till materialet för att koda 
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ytterligare. Det här anser vi kan vara både positivt och negativt för studien då det positiva är 

att vi fått ut så mycket som möjligt av varje intervju samtidigt som det tog oss extra tid att gå 

tillbaka vilket är negativt och kan vara att anse som dubbelarbete. En särskild del av arbetet 

som vi speciellt vill belysa är vår illustration, ”kompetensdiamanten” som växte fram under 

studiens gång och kan ses som en övergripande bild över studiens centrala delar. 

 

 

5.4. Fortsatt forskning 

 

Det är ett intressant ämne som varit mycket lärorikt att studera och som vi tror att vi kan ha 

nytta av i framtiden. För framtida forskning skulle vi gärna se att det framförallt studeras 

vidare runt den estetiska kompetensen betydelse på arbetsmarknaden då det är ett relativt nytt 

begrepp. Slutligen skulle vi gärna se att ”kompetensdiamanten” utvecklas vidare med fler 

dimensioner av framtida forskare.    
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Bilaga I 
 

 

Intervjuguide 

 

1. Vad är din tjänstebeskrivning/titel? 

2. Hur länge har du arbetat inom företaget (namn)? 

3. Kort beskrivning av företaget? (Sysselsätter kollektivarbetare eller tjänstemän) 

4. Vad är rekrytering för dig/organisationen? (Definiera) 

5. Hur ser rekryteringsprocessen ut inom er organisation? (kollektivarbetare/tjänsteman) 

6. Hur börjar den? Arbetar ni utefter särskilda kravspecifikationer? 

7. Vart letar ni? (olika sökvägar, forum, headhunting eller internt/externt) 

8. Hur ”sorterar” ni bland de olika kandidaterna? 

9. Hur säkerställer ni att ”rätt” personer söker? 

10. Hur värderar ni olika kompetenser? (rangordna viktigt  mindre viktigt) 

11. Vad är kompetens för dig/organisationen?  

12. Är det viktigare att personen passar in i gruppen eller har goda meriter/betyg? 

13. Används personlighets- eller IQ tester vid rekrytering? (läggs stor vikt) 

14. Vad väger tyngst CV eller personligt brev? 

15. Utöver dessa två finns det något annat som väger tungt? (ex. referenser) 

16. Hur stor betydelse har det första intrycket? (hel och ren) vid intervjutillfället 

17. Vad kännetecknar den ”perfekta” sökanden? 

18. Är det viktigt att den sökande kan tala för sig och uppträda på tilltalande sätt? 

19. Finns det något eller några formella krav som en sökande måste ha? 

20. Gymnasiebetyg eller Universitetsbetyg relevant eller inte? (betygens 

innebörd) 

21. Hur stor är betydelsen av förkunskaper? 

22. Ser ni individer som ”formbara”? 

23.  Vilken betydelse har den intuitiva bedömningen av sökande? (spelar 

”magkänsla” och ”personkemi” en roll) 

24.  På vilket sätt tror du att rekryteringsprocessen eller kompetenskraven skiljer sig 

mellan kollektivarbetare och tjänstemän? 

25.  Känner du att vi har missat något? (har du något att tilläga?)  

 

Exempel på följdfrågor 
 

Kan du berätta lite mer om…? 

Vad innebär…? 

Det där var intressant, kan du utveckla det lite…? 

Skulle du kunna ge ett exempel…? 

Vilken betydelse har…? 

Hur tänker du…?  

 

 

 


