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Förord  

Vi vill rikta ett stort tack till Karlstads kommun, Halmstads kommun, Linköpings kommun 
och Västerås kommun och speciellt till våra informanter som har deltagit i vår undersökning 
med sin tid, sina tankar och åsikter. Tack för ert värdefulla bidrag till vår uppsats. Vi vill även 
tacka vår handledare Susanne Strömberg för värdefulla tips och idéer som har bidragit till 
förbättringar i vår uppsats. 
 
Denna uppsats är skriven av Ellinor Halldan och Stina Sundin. Vi försäkrar härmed att vi har 
arbetat tillsammans med varje del av uppsatsen. 
 
Karlstad, juni 2014  



Sammanfattning 
I följande studie undersöks hur arbetet med kravprofiler vid kompetensbaserad rekrytering 
inom fyra kommuner ser ut. Ämnet är aktuellt att undersöka på grund av att kravprofilen är en 
av de inledande delarna av rekryteringsprocessen och en del av grunden till hela 
rekryteringsarbetet. Vidare är ämnet relevant ur ett ekonomiskt perspektiv, då en välarbetad 
kravprofil eventuellt kan förhindra felrekryteringar. Undersökningens syfte är att studera hur 
arbetet med kravprofiler ser ut i fyra kommuner. Vid arbetet med framtagandet av 
kravprofiler används det lämpliga kompetensmodeller som utgångspunkter. Vi kommer att 
redogöra för samt diskutera olika typer av kompetensmodeller. Våra frågeställningar är:  
 
1) Hur utformas en kravprofil vid kompetensbaserad rekrytering?  
2) På vilket sätt är en kravprofil träffsäker inom kompetensbaserad rekrytering?  
 
Utifrån vårt syfte och våra frågeställningar har vi genomfört en kvalitativ fallstudie där vi med 
hjälp av direkta intervjuer, telefonintervjuer och dokumentstudier har studerat det aktuella 
området. Fyra olika kommuner har deltagit i studien och på varje kommun har minst två 
personer intervjuats. Informationen har sedan transkriberats, kodats och analyserats. 
Sammanfattningsvis tyder undersökningens resultat på att kommunerna arbetar aktivt med 
kravprofilen vid rekryteringar. Dock arbetar de på lite olika sätt och de använder olika verktyg 
och tillvägagångssätt. Resultatet visar att en träffsäker kravprofil är viktigt att ha som mål. 
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1 Inledning 
Inledningskapitlet börjar med en bakgrund som redogör för ämnet. Därefter kommer en kort 
presentation av de kommuner som har deltagit i undersökningen. Kapitlet fortsätter med en 
kort översikt över de arbetsrättsliga regler som gäller kommuner. Vidare följer en presentation 
av undersökningens syfte och frågeställningar. Avslutningsvis följer undersökningens 
disposition.  
 

1.1 Bakgrund 
En rekryteringsprocess innehåller många olika delar som alla har stor betydelse för det 
slutliga resultatet. När en verksamhet har identifierat ett behov av ny personal startar en 
process som för vissa kan vara relativt oproblematisk, men för andra en mer komplicerad 
historia. För att arbetsgivaren ska hitta den arbetstagare som är bäst lämpad för en tjänst är det 
betydande att ha vetskap om vilka kunskaper och erfarenheter som behövs. Denna mycket 
betydelsefulla del av processen är skapandet av en kravprofil. En kravprofil beskriver vilken 
typ av kvalifikationer och meriter som är önskvärt hos en potentiell arbetstagare.  
 
Inriktningen på denna undersökning är utformning och utveckling av kravprofiler vid 
kompetensbaserad rekrytering. Kompetensbaserad rekrytering innebär bland annat att alla 
som är involverade i en rekryteringsprocess har samma definition på de kompetenser som är 
viktiga för befattningen (Lindelöw Danielsson 2003, s 32). Under hela rekryteringsprocessen 
ligger fokus på de sökandes kompetens och deras förmåga att använda kompetenserna i 
arbetslivet. Lindelöw Danielsson (2003, s 38) menar att den som är ansvarig för rekryteringen 
ska fokusera på kompetenser exempelvis vid urval, intervjuer och referenstagning. Denna 
undersökning kommer även att diskutera hur chefer och Human Resources (HR) både enskilt 
och genom samarbete arbetar med kravprofil och rekrytering. 
 
Området är viktigt att undersöka för att kravprofilen är en av de betydelsefulla delar som görs 
i början av rekryteringsprocessen och som därmed lägger grunden för det fortsatta 
rekryteringsarbetet. Det är i den inledande delen av rekryteringsarbetet som risken för ett 
kostsamt och ineffektivt rekryteringsarbete kan reduceras. Det finns ekonomiska fördelar med 
att arbeta med en väl genomtänkt kravprofil. Efter en genomgång av vetenskapliga artiklar 
och relevant litteratur har vi insett att det inte finns mycket tidigare forskning om arbetet med 
kravprofiler. Detta är en annan anledning till att undersöka ämnet. Lindelöw (2008, s 20) 
menar att beroende på befattningens nivå och funktion kan kostnaden för en felrekrytering 
variera stort, men det är inte ovanligt att det handlar om miljonbelopp. En felrekrytering 
innebär inte enbart en ekonomisk förlust. Andra aspekter av en felrekrytering är att det tar tid, 
oro och energi både för arbetsgivare och arbetstagare. Därför är det viktigt att se 
möjligheterna och vinsterna med en träffsäker kravprofil som kan leda till en framgångsrik 
rekrytering. Enligt våra resultat innebär en träffsäker kravprofil bland annat att den innehåller 
krav för en befattning som inte är för höga men ändå relevanta. Genom att kraven är 
utformade på det sättet ökar chanserna för en organisation att hitta rätt medarbetare. Något 
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annat som har framkommit i vår undersökning är att en träffsäker kravprofil kan användas till 
flera delar av rekryteringsprocessen såsom urval och intervju. Vi anser att en kravprofil som 
inte är träffsäker ökar risken för att organisationen får in fel personer. Vår studie bidrar med 
idéer kring hur arbetet med kravprofiler kan göras roligare, enklare och mer kreativt. Tidigare 
forskning redogör för arbetet med kravprofilen och vikten av ett bra förberedelsearbete i 
rekryteringsprocessen. Vår studie kompletterar denna forskning med en inriktning på vikten 
av en träffsäker kravprofil. 
 
En organisation som använder sig av kompetensbaserad rekrytering är Karlstads kommun. Vi 
fick kontakt med Karlstads kommun via uppdragsbörsen som är en mötesplats mellan företag 
och studenter. Vid kontakt med kommunen framkom det att vi kunde hjälpa dem att 
undersöka hur arbetet med deras kravprofiler kunde förbättras. Vi tackade ja till uppdraget 
och påbörjade därmed vår studie. För att få fler infallsvinklar har även andra kommuners 
arbete med kravprofiler studerats. De kommuner som har deltagit i undersökningen förutom 
Karlstads kommun är Halmstads kommun, Linköpings kommun och Västerås kommun. I 
avsnitt 1.4 finns en kortare presentation av de deltagande kommunerna. I nästa stycke redogör 
vi för hur arbetsrätten påverkar kommuner i rekryteringsprocessen.  
 

1.2 Arbetsrätten inom den kommunala sektorn 
Eftersom det är kommuners arbete med kravprofiler som undersöks i denna studie har 
offentligrättens del i rekryteringsprocessen uppmärksammats. Kommunen som arbetsgivare 
tillämpar på samma vis som privata arbetsgivare en grundläggande arbetsrättslig lagstiftning 
som exempelvis lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet (MBL) och lag (1982:80) 
om anställningsskydd (LAS). Utöver de civilrättsliga lagarna måste kommuner även följa den 
offentligrättsliga lagstiftningen. Detta innebär att kommunens handlingsfrihet i vissa 
situationer är begränsad (Andersson et al. 2002, s 23 f). Kommunens existens är reglerad i lag 
och de mest huvudsakliga lagarna som reglerar kommunernas verksamhet är Kommunallagen 
(1991:900), Regeringsformen (1974:152) och Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 
(Anderson et al. 2002, s 20 f). Utöver lagstiftningen är även kollektivavtal ett betydelsefullt 
styrinstrument på den kommunala arbetsmarknaden. I ett kollektivavtal regleras förhållandet 
mellan arbetstagarorganisationer och arbetsgivare när det gäller exempelvis lönefrågor, 
arbetsuppgifter, arbetstider, arbetsmiljö och de anställdas inflytande på arbetsplatsen 
(Anderson et al. 2002, s 24). 
 
Något som skiljer en kommunal arbetsgivare från en privat menar Granberg (2003, s 327) är 
att kommuner måste meddela de lediga tjänster som finns offentligt. Handlingar som har 
kommit in till en myndighet är till skillnad från dem som kommer in till en privat arbetsgivare 
offentliga och kommunen kan därför inte hemlighålla de sökande för allmänheten. Innan en 
kommun påbörjar en rekrytering undersöks om organisationen har några personer som har rätt 
till omplacering, ökad sysselsättningsgrad, och företrädesrätt till återanställning. Ett krav för 
att något av detta ska bli aktuellt är arbetstagaren har de kvalifikationer som krävs för den nya 
tjänsten (Anderson et al. 2002, s 368). 
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Omplacering innebär att arbetsgivaren vid ett rekryteringsbehov ska kontrollera om en 
arbetstagare som redan arbetar i verksamheten har rätt till annat arbete inom ramen för 
arbetstagarens anställningsavtal. Anderson et al. (2002, s 367) skriver att 
omplaceringsskyldighet inträder vid uppsägning från arbetsgivarens sida som grundas på 
arbetsbrist eller personliga skäl. I 25a § LAS står det att en deltidsanställd kan ha 
företrädesrätt till en högre sysselsättningsgrad om det finns ett behov hos arbetsgivaren. Har 
en arbetstagare blivit uppsagd på grund av arbetsbrist gäller företrädesrätt till återanställning 
(Källström & Malmberg 2009, s 152). Detta regleras enligt 25-27 §§ LAS och även i 
Allmänna Bestämmelser (2013-04-01) 35 § (Sveriges Kommuner och Landsting 2014). För 
att en arbetstagare ska ha företrädesrätt till återanställning krävs det att vissa kriterier är 
uppfyllda. Arbetstagaren ska vara under 67 år och ska ha haft en anställning hos denna 
arbetsgivare minst tolv månader under en treårsperiod. 
 

1.3 Syfte och frågeställningar 
Syftet med undersökningen är att studera hur arbetet med kravprofiler ser ut i fyra kommuner. 
Eftersom dessa fyra kommuner arbetar med kompetensbaserad rekrytering kommer även en 
redogörelse för hur den praktiskt går till i de olika kommunerna. 

Frågeställningar 
1) Hur utformas en kravprofil vid kompetensbaserad rekrytering? 
2) På vilket sätt är en kravprofil träffsäker inom kompetensbaserad rekrytering? 

 

1.4 Presentation av deltagande kommuner 
I denna undersökning har fyra olika kommuner valts ut som studieobjekt. I detta avsnitt 
kommer de kort presenteras.  
 
Karlstads kommun 
I Karlstads kommun bor det cirka 87 000 invånare. Ett av Sveriges yngsta och modernaste 
universitet finns i Karlstad där det studerar omkring 12 500 studenter. Något annat som är 
kännetecknande för Karlstad är att det är en härlig besöksstad. Hockey, konserter och rally 
blandat med friidrottsgalor går att uppleva i staden. Löfbergs Lila sprider en härlig doft av 
kaffe över staden och den unika symbolen för Karlstad är en glad sol (Karlstads kommun 
2013a).  
 
När en rekrytering ska ske inom Karlstads kommun bör det göras en behovsanalys och den 
delas upp i tre steg. Det bör för det första undersökas om resurs- eller kompetensbehovet 
behöver tillgodoses. För det andra ska frågan om arbetet kan omfördelas ställas och för det 
tredje bör det kontrolleras om det finns någon inom den egna organisationen som kan ta sig an 
arbetet. Om det efter behovsanalysen är aktuellt med rekrytering så görs en kravprofil. Den 
bygger på behovsanalysen och ska innehålla de erfarenheter och det kunnande som krävs av 



 4 

en arbetstagare för att klara av arbetsuppgifterna. Kravprofilen ska även innehålla de krav 
som ställs på den sökande när det kommer till de personliga egenskaperna (Karlstads kommun 
2013b).  
 
Halmstads kommun 
I Halmstads kommun bor det cirka 94 000 invånare och är Sveriges 19:e största kommun. 
Halmstad är en stor turistort i Sverige och har under de senaste åren som kommun varit en av 
landets mest expansiva. I Halmstad finns det en högt rankad högskola och kommunen har 
också en av landets största virkesexporthamnar (Halmstads kommun 2014).  

I Halmstads kommun anses en rekrytering vara en unik möjlighet till att kunna forma sin 
verksamhet. Rekryteringsprocessen inom kommunen ska bidra till ökad träffsäkerhet, kvalitet 
och enhetlighet och ska underlätta i arbetet kring den enskilda rekryteringen. Några av de 
punkter som är betydelsefulla för rekryteringsprocessen i Halmstads kommun är att processen 
ska baseras på kompetens, ha siktet inställt på framtiden och bygga på en god etik. Om det 
uppstår ett kompetensbehov i kommunen är det ett antal olika punkter som den rekryterande 
chefen ska ta hänsyn till. Han eller hon bör undersöka om det går att lösa behovet inom 
verksamheten med befintliga tjänster, annars startar en ny rekryteringsprocess igång där en 
uppdragsbeskrivning och en kravprofil skapas. I kravprofilen anges de kompetenskrav som de 
blivande kandidaterna ska bedömas på och de är kunskap, vilja och förmåga. Något som det 
bör tänkas på vid utformningen av en kravprofil är att det är en rekryteringsgrupp med en 
blandad sammansättning av anställda med olika perspektiv som arbetar med den. Något annat 
som är betydelsefullt är att de krav som ställs upp ska kunna kopplas till de arbetsuppgifter 
som ingår i tjänsten som ska tillsättas (Halmstads kommun 2009).  

Linköpings kommun 
Linköpings kommun har cirka 150 000 invånare och är en av Sveriges snabbast växande 
kommuner. Det nytänkande universitetet med 26 000 studenter och den livliga handeln 
tillsammans med högteknologi i världsklass är några saker som är kännetecknande för 
kommunen. Något annat som bör nämnas är deras miljösatsningar och då främst satsningen 
på biogasproduktionen. Linköping är också Sveriges flyghuvudstad och är den enda staden i 
landet som tillverkar flygplan (Linköpings kommun 2014).  
 
Med en kompetensbaserad rekrytering och gemensamma definitioner av olika kompetenser 
skapas en tydlighet och samsyn i Linköpings kommun. Rekryteringsprocessen ska upplevas 
som både effektiv och rättvis av arbetsgivare, medarbetare och arbetssökande. När det blir en 
ledig tjänst i kommunen görs en behovsanalys där det tas ställning till om tjänsten ska 
tillsättas på nytt eller om det är möjligt att göra en omorganisering. Om det ska ske en ny 
rekrytering utses en arbetsgrupp där representanter från verksamheten ingår. Arbetsgruppen 
tar fram en uppdragsbeskrivning och en kravprofil. Kravprofilens innehåll ska fokusera på 
formell kompetens, erfarenhetskrav, kunskapskrav och personliga kompetenser (Linköpings 
kommun 2006, s 3 ff). 
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Västerås kommun 
Västerås har 140 500 invånare är Sveriges 6:e största kommun. Ett av Sveriges bäst utbyggda 
cykeltrafiknät finns i Västerås och är sammanlagt cirka 380 km. H&M och Ica grundades i 
Västerås. Gryta avfallsstation ligger i Västerås och är Sverigeledande på insamling av 
matavfall som omvandlas till biogas (Västerås Kommun 2014). Västerås kommun har en 
centraliserad funktion som arbetar med rekryteringen i kommunen vilket gör dem spännande 
att ha med i vår undersökning. 
 
Under studiens gång framkom att Västerås kommun hade sina styrdokument under revidering 
och därmed fanns ingen möjlighet för oss att ta del av dem. Därför har vi i denna presentation 
inte kunnat presentera deras arbete med kravprofilen närmare utifrån det dokumentet.  
 

1.5 Avgränsningar 
Rekryteringsprocessen i sin helhet består av många olika steg, bland annat förberedelsearbetet 
såsom identifiering av rekryteringsbehov, sökprocessen där mottagandet av ansökningar ingår 
och introduktion som innehåller exempelvis introduktion till organisationen och 
arbetsuppgifterna (Lindelöw Danielsson 2003, s 41). I denna studie har vi valt att avgränsa 
oss genom att vi endast undersöker en del i processen, nämligen arbetet med kravprofilen som 
ingår i förberedelsearbetet. Detta för att kunna bidra med ny kompletterande forskning och för 
att kunna studera en del i processen mer djupgående. 
 

1.6 Disposition 
Undersökningens första kapitel innefattas av inledning med bakgrund, kort information om 
våra studieobjekt och deras rekryteringsprocesser, arbetsrätt inom den kommunala sektorn, 
syfte och frågeställning samt undersökningens disposition. Det andra kapitlet i 
undersökningen beskriver den teoretiska referensramen vi använt och den tar upp och 
förklarar begrepp som kompetens, kompetensbaserad rekrytering och olika 
kompetensmodeller, bland andra Malin Lindelöws kompetensmodell. Här beskrivs även 
kravprofilen och hur den kan utformas. Det efterföljande tredje kapitlet handlar om 
undersökningens metod och argumentation kring de olika metodvalen som gjorts. I det fjärde 
kapitlet presenteras analys och resultat där informanternas intervjuer analyseras med 
utgångspunkt i den teoretiska referensramen. I det femte och sista kapitlet förs en diskussion 
kring resultatet, vi presenterar våra slutsatser, en diskussion kring resultat och metod förs och 
vi ger även förslag till framtida forskning.  
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2 Teoretisk referensram 
I detta kapitel kommer kompetensbaserad rekrytering, behovsanalyser och kravprofiler att 
behandlas. Vi kommer inledningsvis att ta upp definitioner av begrepp, såsom rekrytering och 
kompetens. Därefter kommer kompetensbaserad rekrytering att behandlas och vi kommer att 
gå djupare in på vårt huvudområde kravprofilen.  
 

2.1 Rekrytering 
Rekrytering är något som är centralt i vår studie och ett viktigt begrepp att definiera. Malin 
Lindelöw Danielsson (2003, s 40) förklarar vad rekrytering är på följande sätt: 
 

En rekrytering kan handla om allt från att hitta en tillfällig vikarie till sommarens 
jordgubbsplockning, till att identifiera börsbolagets nästa vd som måste vända en negativ trend för 
att 2 700 människor inte skall förlora sina jobb. Handlar det om jordgubbsplockare nöjer man sig 
kanske med att ta grannens flicka som ser pigg och glad ut, men för med långsiktiga samarbeten 
eller nyckelbefattningar blir rekryteringen genast en mer omfattande process. 

 
Vi tolkar hennes förklaring som att rekrytering kan vara en komplicerad process 
beroende på befattningens krav på ansvar och tidigare erfarenheter. Lindelöw 
Danielsson (2003, s 40 f) talar om att rekryteringsprocessen kan delas upp i tre delar. 
Delarna är förberedelse, sökprocess och introduktion. Varje del innehåller sedan olika 
steg. Förberedelsedelen innehåller identifiering av rekryteringsbehov, 
befattningsbeskrivning och kravprofil, annonsformulering och mediaval. 
Sökprocessdelen handlar om annonsering eller kandidatsökning, mottagandet av 
ansökningar, grovgallring, första intervjuer, urval, ytterligare personbedömningar, 
referenstagning, sluturval, hälsokontroll och liknande, förhandling och avtal och 
kommunikation med övriga kandidater. Introduktion innehåller introduktion till 
organisationen och arbetsuppgifterna, stöd eller coaching och uppföljning. Lindelöw 
Danielsson (2003, s 56) menar att på detta vis följer rekryteringen en logisk ordning och 
det kan hjälpa den som är ansvarig för rekryteringen att strukturera processen. Granberg 
(2003) är också en författare som pratar om rekrytering.  
 
Granberg (2003, s 315) definierar begreppet på följande sätt: ”Rekrytering innebär de åtgärder 
som syftar till att genom anställning tillgodose företagets behov av personal”, vilket även är 
den definition av begreppet uppsatsen utgår ifrån. 
 
Granberg skriver även han om hur rekryteringsprocessens kan delas in i olika steg. Det första 
steget i rekryteringsprocessen är att det fattas ett beslut om att anställning ska ske, men innan 
beslutet om rekrytering tas bör andra lösningar ses över. Det är exempelvis möjligt att 
uppgifterna som den tidigare befattningshavaren hade kan delas upp på de anställda som finns 
kvar i organisationen. Detta kan i sin tur leda till kompetensutveckling för de anställda som 
tar över uppgifterna, eller kostnadsminskningar för företaget. Innan rekryteringsprocessen 
startas bör den som är ansvarig för rekryteringen överväga om det finns personer med 
företrädesrätt som skulle passa för befattningen eller om någon i organisationen är i behov av 
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omplacering. Befattningen bör tillsättas så snart som möjligt, för att undvika för hög 
arbetsbörda för de andra anställda (Granberg 2003, s 319). 
 
(Granberg 2003, s 319) menar att när det är bestämt att en rekrytering ska ske är det viktigt att 
fastställa och beskriva kraven som ska ställas på den sökande vad gäller utbildning, 
erfarenhet, kunskaper, praktisk erfarenhet och fysiska och psykiska egenskaper. Granberg 
(2003, s 319) och Lindelöw (2008, s 69) tar båda upp analysmetoder som görs för att 
tydliggöra de olika kraven som ska ställas i kravprofilen. Granberg (2003, s 319) tar upp flera 
analysmetoder för att göra detta, en av dem är frågemetoden. Den innebär att den som 
ansvarar för kravprofilen frågar personer som arbetar i närheten av den befattningens som ska 
tillsättas, exempelvis chefen och medarbetare, vad den innebär. Här menar Granberg (2003, s 
319) att det är viktigt att få olika synvinklar på kraven. Lindelöw (2008, s 68) nämner även 
hon en analysmetod och det är en mål- och ansvarsbeskrivning som är första steget i en 
behovsanalys. I detta steg studeras organisationen och det specifika arbetets förutsättningar 
och organisationens mål bryts sedan ner till befattningsnivå. Nästa steg är att beskriva vilken 
typ av person man behöver i en kravprofil. Lindelöw (2008, s 68) skiljer alltså på krav på 
befattningen och krav på befattningshavaren. Även Kahlke och Schmidt (2002, s 47 ff) 
nämner en arbetsanalys som hjälper den rekryteringsansvarige att få en tydlig översikt av 
vilka krav som behöver uppfyllas. Vi återkommer till behovsanalysen och analysmetoder i 
avsnitt 2.4.2.  
 
Enligt Granberg (2003, s 329-349) består rekryteringsprocessen sedan av många olika steg, 
exempelvis behöver organisationen informera om att en plats är ledig, meriterna hos de 
sökande behöver sammanställas och en grovgallring bör göras. Intervjuer, referenstagning och 
tester är vanliga urvalsinstrument för att organisationen ska hitta den mest lämpade personen 
att anställa. När den rekryteringsansvarige har hittat den person som är mest lämplig att 
anställa träffas en överenskommelse, här diskuteras exempelvis lön, tillträdesdatum och andra 
anställningsvillkor. Kommer den nyanställde och den rekryteringsansvarige överens fattas ett 
formellt beslut. Avslag till de övriga sökande bör ske så snart som möjligt och författaren 
menar att det bör formuleras på så sätt att de som inte fick jobbet denna gång fortfarande är 
positivt inställda till företaget.  
 
En annan författare som diskuterar rekrytering är Hallén (2005, s 3) och han anser att det 
första som ska göras vid en rekrytering är att sammanställa en kravprofil för tjänsten. I den 
bör det finnas nedskrivet vad personen behöver kunna, vilken erfarenhet som är nödvändig, 
vilken utbildning som är relevant och vilken typ av personlighet som personen bör ha. Som 
rekryteringsansvarig är det är fel att endast lita till sin magkänsla vid en rekrytering. Det finns 
en stor risk att det då görs en felrekrytering och det är omöjligt att sekundsnabbt kunna få en 
sann bild av hur en person kommer fungera som anställd på arbetsplatsen. Författaren 
framhåller att det finns säkrare sätt att finna den rätta personen till tjänsten med hjälp av andra 
metoder än att enbart lita till magkänslan. En annan metod för att anställa nya medarbetare är 
att arbeta med kompetensbaserad rekrytering. Vi kommer att diskutera kompetensbaserad 
rekrytering i avsnitt 2.3. I nästa avsnitt diskuteras kompetens.  
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2.2 Kompetens  
Kompetens är även det ett begrepp som är viktigt att definiera. Anttila (1997, s 49 f) beskriver 
kompetens som formell eller funktionell utifrån Svenska Akademiens ordlista där kompetens 
beskrivs som tillräcklig skicklighet och behörighet. Han menar att skickligheten definieras 
som funktionell kompetens och behörigheten definieras som formell kompetens. Den formella 
kompetensen utvecklas efter fastställda normer och regler. Ofta utvecklas den genom 
utbildning, examen eller dokumenterad erfarenhet. Författaren tar upp körkortet och dess 
olika behörigheter som ett exempel. En förare tar oftast ett steg i taget och den formella 
kompetensen utvecklas därför stegvis. Den funktionella kompetensen däremot utvecklas 
gradvis, en person blir bättre och bättre på att exempelvis köra bil ju längre denne övar på det. 
Han menar att varje gång en person står framför ett problem och tvingas lösa det höjs dennes 
funktionella kompetens. Med tiden byggs en struktur av lösningar och erfarenheter upp. 
Personen lär sig också hur och var det går att få stöd och hitta information till att lösa 
problem. Stockfelt (1988, s 112 ff) har ett annat sätt att definiera kompetens och menar att det 
är den delen där kunskap, vilja och tillfället möts. En person som har kunskapen om något, 
viljan och tillfället att agera innehar kompetens på området. En nyutexaminerad student har 
kunskapen och viljan och får tillfälle först vid en anställning där det går att se sambandet 
mellan olika kunskaper, och därmed också resultatet när olika kunskaper används tillsammans 
på rätt sätt.  
 
Ellström (1992, s 21) definierar kompetens som den potentiella förmågan en person har att 
handla i relation till en viss uppgift eller situation. En liknande definition har Andersson och 
Fejes (2010, s 61) som menar att kompetens är något som är kopplat till individen och 
individens förmåga att praktiskt överföra kunskap till handling. De framhåller att den formella 
kompetensen sällan överensstämmer helt med den faktiska eller funktionella kompetensen. 
Anttila (1997, s 51) menar att erfarenhet utvecklar den funktionella kompetensen genom att 
övning ger färdighet. Även informella sammanhang som exempelvis vardagsliv och 
föreningsliv kan höja en individs funktionella kompetens. Detsamma gäller även åt andra 
hållet, det vill säga att en individ som befinner sig i en arbetssituation som inte bidrar till 
utveckling eller står helt utan arbete kan sänka sin funktionella kompetens (Andersson & 
Fejes 2010, s 61).  
 
Ett annat sätt att beskriva kompetens är genom Kahlke och Schmidts (2002, s 55 f) 
kompetensisberg. Kompetensisberget innebär att det är endast en liten del av hela 
kompetensen som syns över vattenytan. Det som syns utåt är den högsta nivån och det är 
beteendet i form av färdigheter och kunskaper. Även tankar och känslor utgör en del av 
kompetensen, men de nivåerna är dolda under ytan. Författarna menar att på grund av dessa 
olika nivåer av kompetensen är det möjligt att vid exempelvis en intervju undersöka en 
kompetens från olika infallsvinklar.  
 
I figuren nedan visas kompetensisberget och den ska illustrera att hela isberget är 
kompetensen, men det är endast en liten del av det stora hela som syns. Färdigheter och 
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kunskaper finns under rubriken beteende och är det som kan ses över ytan. Under ytan, som 
något som är dolt, ligger självuppfattning, individens sociala roll och värderingar samt 
motivation och personlighetsdrag under rubriken tankar och känslor.  
 
 
 

 

 
 
 
Figur 1 Kompetensisberget (Kahlke & Schmidt 2002, s 56) 
 

Ett sätt att arbeta med kompetenser vid rekrytering är att arbeta med kompetensbaserad 
rekrytering och detta kommer tas upp i nästa avsnitt. 
 

2.3 Kompetensbaserad rekrytering 
Kompetensbaserad rekrytering är en rekryteringsmetod där alla som är inblandade i 
rekryteringen har samma definition av kompetenserna som är relevanta för befattningen 
(Lindelöw Danielsson 2003, s 38). Författaren arbetar med en kompetensmodell där 
kompetenserna definieras på ett tydligt sätt. De personer som arbetar med rekryteringen 
diskuterar tillsammans fram definitionerna i modellen. Vi återkommer till Lindelöw 
Danielssons kompetensmodell i avsnitt 2.4. Kompetenserna och dess gemensamma 
definitioner är sedan i fokus under hela rekryteringsprocessen, genom urval, intervjuer och 
referenstagning.  De gemensamma definitionerna och begreppen är även efter avslutad 
rekrytering ett hjälpmedel för att strukturera upp utvecklingssamtal och kompetensutveckling. 
 
Kompetensbaserad rekrytering är en av de viktigaste delarna i denna undersökning. Lindelöw 
(2008, s 14 f) förklarar att med hjälp av kompetensbaserad rekrytering som metod kan de 
rekryteringsansvariga få hjälp att fokusera på rätt saker och bortse från det oväsentliga vid en 
rekrytering. Hon menar vidare att kompetensbaserad rekrytering öppnar upp för ett mer 
objektivt och professionellt arbetssätt där de personliga och slumpmässiga valen får stå 
tillbaka. Metoden erbjuder därmed mer rationella och effektiva arbetsplatser där ingen fördel 
ges för att en sökande känner VD:n utan blir anställd på objektiva grunder (Lindelöw 
Danielsson 2008, s 14 f).  
 
Lindelöw Danielsson (2003, s 30 f) skriver att det går att se på en människa på flera olika sätt 
vid rekrytering. Dels finns de fysiska attributen som med objektiva mått beskriver hennes kön, 
ålder, längd och vikt. Hon menar att detta är saker som sällan är avgörande för om individen 
kan utföra ett visst arbete eller inte. Hon förklarar att det finns vissa undantag som exempelvis 
längd på piloter, men annars är dessa attribut sällan särskilt viktiga. På grund av detta anser 
hon att det vid kompetensbaserad rekrytering i största mån bör bortses från en individs fysiska 

Beteende: 
Färdigheter och 
kunskaper 

- Tankar och känslor: 
Självuppfattning, social roll 
och värderingar 
-Motivation och 
personlighetsdrag.  
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attribut och istället fokuseras på de dimensioner som är väsentliga för arbetet. Det uppenbara 
på ytan ska kunna tryckas undan och de egenskaper som faktiskt betyder något för individers 
möten med uppgifter och arbetsplatser behöver tas fram. Författaren menar att själva 
substansen bakom det uppenbara måste fångas in. Görs detta går det att hitta ett meningsfullt 
språk för hur en människa kan beskrivas och detta är vad kompetensbaserad rekrytering till 
stor del handlar om.  
 
Lindelöw Danielsson (2003, s 32) menar att något som är mycket viktigt inom 
kompetensbaserad rekrytering är att alla som är inblandade i en rekryteringsprocess har ett 
gemensamt språk när det kommer till definitioner, exempelvis definitioner av egenskaper. 
Författaren framhåller hur viktigt det är att ha ett språk och en rad koncept som beskriver de 
egenskaper hos en människa som är relevanta för yrkeslivet. Det är här som kompetenserna 
kommer in i bilden. Kompetenserna kan förse oss med begrepp och definitioner som hjälper 
till att förstå olika typer av förhållningssätt till arbetsuppgifter eller förklara hur människor 
agerar för att nå upp till sina mål eller en viss effekt. För att kunna ha väl uttalade 
kompetenser måste gemensamma definitioner av dessa finnas för att säkerställa att alla talar 
om samma sak. På det sättet går det att undvika missförstånd.  
 
Rowe (1995, s 17) talar även han om hur viktigt det är med ett gemensamt språk vid en 
rekrytering. Han framhåller att det är betydelsefullt att använda sig av en tydlig terminologi 
för att möjliggöra en effektiv användning av kompetensmodeller. Med tydlig terminologi 
menar han att det vid en organisation ska finnas ett gemensamt språk där alla är väl 
införstådda med vad olika ord och begrepp har för definitioner. Han menar att det finns en 
risk att chefer utvecklar ett eget språk som riskerar att bli snedvridet och felaktigt. Ett 
exempel på detta som han tar upp är att han har hört chefer beskriva individer som delvis 
kompetenta. Detta anser han vara helt fel. Författaren menar att kompetens kan liknas vid 
döden, det finns bara två lägen, antingen lever man eller så är man död och samma sak gäller 
med kompetens, alltså att antingen är man kompetent eller så är man det inte.  
 
Kirton och Healy (2009) diskuterar även dem kompetensbaserad rekrytering och urval i en 
studie de genomfört om hur domare blir utvalda till domstolen i England. De har dels använt 
ett kompetensbaserat formulär som domarna som ansökte själva fick fylla i, dels har de 
sittande domarna använt observationer med kompetensbaserade påståenden som grund. Detta 
eftersom den traditionella metoden att rekrytera nya domare till domstolen var att de 
nuvarande domare visste bäst vad arbetet gick ut på och därför också var de mest lämpliga att 
rekrytera nya domare. Kirton och Healy (2009, s 302 ff) menar att studien visar att det är svårt 
att använda kompetensbaserade bedömningar vid anställning. Detta på grund av att det alltid 
är en människa som ska bedöma kompetenserna och i slutändan avgöra vem eller vilka av 
kandidaterna som når upp till kraven. Det gör att det aldrig kan bli en opartisk bedömning av 
enbart kompetensen. I ett formulär som användes vid observationerna för att identifiera olika 
kompetenser framgår det att de ska titta på vad som behöver göras och även hur det behöver 
göras. Författarna menar att för att kompetensbaserad rekrytering ska fungera så bra som 
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möjligt måste hänsyn tas till individen i fråga. Det inte kan finnas möjlighet att grunda 
anställningsbeslutet på enbart en byråkratisk modell utan att låta sig påverkas av de personliga 
egenskaperna. I nästa avsnitt kommer olika kompetensmodeller att gås igenom, och vi startar 
med Malin Lindelöw Danielssons kompetensmodell.  

2.4 Kompetensmodeller  
Vid kompetensbaserad rekrytering används ofta olika kompetensmodeller för att underlätta 
arbetet med rekryteringsprocessen. En kompetensmodell är en modell som på något sätt gör 
det lättare för de som rekryterar att bedöma och mäta individers kompetenser. Malin 
Lindelöw Danielssons kompetensmodell handlar exempelvis om att definiera kompetenser så 
att alla som är inblandade i en rekryteringsprocess har en gemensam definition (Lindelöw 
Danielsson 2003, s 32) Författarens kompetensmodell kommer att beskrivas i följande stycke. 
Avsnittet kommer att avslutas med kritik mot kompetensmodeller. 
 
Lindelöw Danielsson (2003, s 32 ff) talar om en kompetensmodell som är en utförlig 
beskrivning av kompetenser som kan vara viktiga för att en individ ska fungera på ett bra sätt 
i det kommande arbetslivet. Kompetenser framställer individen på ett sätt som är viktigt inför 
yrkeskarriären och redogör för hur och på vilket sätt denne agerar för att nå upp till de 
önskade resultaten. Exempelvis är kompetensen strukturerad beskriven som att individen 
planerar arbete i förväg, organiserar och prioriterar på ett effektivt sätt och håller deadlines. 
Det viktiga med en kompetensmodell är att inkludera de kompetenser som är relevanta för 
den specifika anställningen, det finns ingen mening med att ta med kompetenser som inte är 
nödvändiga för anställningen och på så vis göra modellen alldeles för stor och omfattande. 
Det blir då svårt att överblicka och att ställa kompetenser mot varandra, jämföra definitioner 
och att rangordna de olika kompetenserna. Att vara tydlig med hur kompetenserna definieras 
menar Lindelöw Danielsson är en av de viktigaste delarna i kompetensmodellen. Alla som 
arbetar med rekryteringen ska ha samma definition på varje kompetens så att det blir tydligt 
för alla inblandade under hela processen. Det är även viktigt att vara beredd på att tänka om 
och att ändra modellen allt eftersom arbetslivet förändras. Nedan visas ett förslag på hur en 
kompetensmodell skulle kunna se ut enligt Malin Lindelöw Danielsson (2003, s 32) ff. Hon 
anger en kompetens som hon sedan tydligt redogör för med hjälp av en beskrivning. På detta 
sätt är det enkelt att få en förståelse för vad en viss typ av kompetens verkligen innebär i en 
viss situation.  
 
Samarbetsförmåga 
Arbetar bra med andra människor, Relaterar till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Lyssnar, kommunicerar och löser konflikter 
på ett konstruktivt sätt. 
 
Relationsskapande 
Är utåtriktad och socialt aktiv i yrkesmässiga sammanhang. Skapar kontakter och underhåller relationen. 
 
Muntlig framställning 
Talar klart, välformulerat och engagerat, både i små och stora grupper 
 
Övertygande 
Är duktig på att påverka och övertyga andra. Får andra att hålla med, ändra sin åsikt eller sitt beteende. 
 
Stresstålig 
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Är lugn, stabil och kontrollerad i stressituationer. Behåller ett realistiskt perspektiv på situationer och fokuserar på rätt saker. 
 
Figur 2 Malin Lindelöws kompetensmodell (2003, s 32 f) 
 
I en kompetensbaserad rekrytering utgår de som rekryterar från en kompetensmodell, som 
exempelvis kan se ut som den ovan, och det gemensamma språk och definitioner denna 
modell ger. De kompetenser som en befattning kräver, utöver utbildning, erfarenhet och 
eventuella specialkunskaper, utgör en del av kravprofilen och detta påverkar också 
annonsformuleringen. Ord som strukturerad, flexibel och kreativ återkommer ofta i 
arbetsannonser, men vid en kompetensbaserad rekrytering har den rekryteringsansvarige tagit 
ställning till orden och säkerställt innebörden på ett uttryckligt och bedömbart sätt. Författaren 
menar att kompetenserna är i fokus även i senare skeden i rekryteringsprocessen som i 
urvalet, vid referenstagning och vid intervjuerna. Vid alla delmoment läggs fokus på de 
sökandes kompetens och bedömningen av deras förmåga att använda de önskvärda 
kompetenserna. Detta resulterar i en tydlig grund där de mest intressanta sökande kan 
jämföras så att den rekryteringsansvarige ska kunna fatta det slutgiltiga beslutet (Lindelöw 
Danielsson 2003, s 37 f). Lindelöw Danielsson (2003, s 51 f) nämner att det är viktigt att i 
kommunikationen med de övriga kandidaterna, som inte fått arbetet, ange tydliga skäl till 
valet av den anställde. Det ger ett positivt intryck av organisationen när kandidaten får 
återkoppling på vad rekryteraren ansåg var bra och vad anledningen var till att en annan 
kandidat var bättre lämpad för arbetet. 
 
Även andra författare tar upp kompetensmodeller och vi kommer att redogöra för två 
modeller. Dessa är kompetenshjulet som Hallén diskuterar och Grigoryevs modell kring 
nyckelkompetenser.  
 
Kompetenshjulet 
Hallén (2005, s 16 ff) presenterar en annan modell som kan användas för att mäta kompetens. 
Kompetenshjulet som modellen kallas är utvecklad av Institutet för Personal- och 
företagsutveckling i Uppsala. Syftet med modellen är att sortera och inte missa viktig 
kompetens. Hjulet innefattar fem olika delar vilka är yrkesteknisk kompetens, personlig 
kompetens, social kompetens, strategisk kompetens och funktionell kompetens. Yrkesteknisk 
kompetens består av det som krävs för att kunna utföra arbetsuppgifter på ett yrkestekniskt vis 
eller kunskaper inom ett visst sakområde. Personlig kompetens hör samman med personliga 
egenskaper, exempelvis noggrannhet, flexibilitet eller uthållighet. Hallén talar om att den 
sociala kompetensen måste, som all annan kompetens, sättas i ett sammanhang med någonting 
annat. Olika typer av social kompetens är viktig i olika sammanhang. Författaren säger att 
social kompetens är förmågan att fungera med andra människor i olika situationer och det 
handlar om att se vad som behövs för en viss typ av tjänst. Den fjärde delen i komptenshjulet 
innefattar strategisk kompetens som innebär att en person behöver kunna förstå 
organisationens övergripande mål och dess bakgrund för att kunna göra strategiska val. Han 
eller hon ska också kunna tolka vad som händer på arbetet och hur omvärlden påverkar det. 
Den sista delen i kompetenshjulet är funktionell kompetens som kan illustreras som ett nav 
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mitt i hjulet och visar hur de andra dimensionerna tillämpas och används. Ett exempel på 
funktionell kompetens kan vara förmågan att lösa problem (Hallén 2005, s 16 ff).  
Nedan visas kompetenshjulet som hjälper den som är ansvarig för rekryteringen att undersöka 
alla olika typer av kompetens hos en person. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 3 Kompetenshjulet (Hallén 2005, s 18) 

 
Den femte delen i kompetenshjulet kan jämföras med Lindelöws kompetensmodell då de båda 
diskuterar hur kompetenserna kommer till användning för individen i sin yrkesroll. En 
skillnad mellan modellerna är att Lindelöw från början går in mer på djupet med hur en 
kompetens beskrivs. Dessutom menar Lindelöw Danielsson (2003, s 32 ff) att det är viktigt att 
alla som deltar i arbetet vid en rekrytering har en gemensam definition av kompetensen och 
det skiljer de båda modellerna åt. 
 
Nyckelkompetenser 
Nyckelkompetenser är en kompetensmodell som innebär att den som är ansvarig för 
rekryteringen går igenom befattningen och dess arbetsuppgifter utifrån organisationens 
övergripande mål. Befattningen och befattningshavarens kompetenser ska ta organisationen 
framåt, mot målen och med hjälp av denna modell blir de kompetenser som krävs tydliga. 
Kompetenserna trattas sedan ner och blir tillslut specifika för just den befattningen som ska 
tillsättas. På detta viset blir den som är ansvarig för rekryteringen mer säker på vad som krävs 
och det gör att fokus kan hållas på de rätta kompetenserna genom hela processen. Grigoryev 
(2006, s 17) menar att det finns en mängd olika anledningar till att det sker felrekryteringar 
inom en organisation. Ett effektivt tillvägagångssätt för att minska felrekryteringar menar han 
att är att utveckla en modell kring de nyckelkompetenser som krävs för att lyckas på denna 
tjänst. En av de största orsakerna enligt författaren är att de som är ansvariga för rekryteringen 
inte är formellt utbildade eller ordentligt förberedda för att kunna arbeta med en 
rekryteringsprocess på bästa sätt. Att gå efter en systematiskt utarbetad strategi kan sänka 
mängden felrekryteringar betydligt. Modellen med nyckelkompetenser bör tas fram utifrån 
hela organisationens mål och den bästa metoden för att ta fram nyckelkompetenserna till en 
viss tjänst är att börja med det mest övergripande. Han menar att det första steget är att 
analysera det mest önskvärda resultatet för tjänsten kopplat till organisationens mål för att 
sedan avgöra vilka beteenden som gör att den som ska anställas kan föra organisationen dit. 
Man går från att titta på det övergripande målet till att specificera vilka exakta kompetenser 

personlig 

yrkesteknisk 

social 

strategisk 

funktionell 
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som krävs för att uppnå målen. På det här viset uppkommer en modell av 
nyckelkompetenserna och dess beteenden. Utifrån denna modell kan sedan en intervjuguide 
med frågor skapas specifikt för att bedöma och utvärdera en kandidats kompetenser. Ett annat 
sätt att minska felrekryteringar är att utbilda de som håller i anställningsintervjun. De borde ha 
stora kunskaper dels i att förstå och bedöma nyckelkompetenserna för tjänsten, dels i att 
kunna upptäcka och undersöka ledtrådar som kan visa eventuella framtida problem med en 
kandidat (Grigoryev 2006, s 17). 
 

2.4.1 Kritik mot kompetensmodeller 
Martin och Pope (2008, s 81) kritiserar det faktiska användandet av kompetensmodeller i 
organisationer. De menar att det lätt kan bli en mindre flexibel användning av modellerna och 
att dessa inte är så tydliga och dynamiska som de skulle behöva vara för att fungera effektivt i 
föränderliga organisationer. Kompetensmodeller är enligt författarna något som ofta bör ses 
över och det krävs ständiga omvärderingar av kompetenser, egenskaper och beteenden. 
Vidare diskuterar de att kompetensbaserade intervjuer i sig är ett alltför trubbigt instrument 
när det kommer till att göra ett urval. De betonar vikten av att använda sig av alternativa 
metoder vid en rekrytering. Exempel på metoder som de tar upp är arbetsprover och 
färdighetstester (Martin & Pope 2008, s 81). 

Martin och Pope (2008, s 83) framhåller vissa punkter som kan vara viktiga att tänka på när 
en organisation arbetar med kompetensmodeller vid rekrytering. Nedan nämns ett urval av 
dessa. 

• Modellen bör ständigt granskas för att se att den är relevant.  
• Det är viktigt att samtliga personer som använder sig av modellen förstår den och ser 

vad den kan och inte kan göra.  
• Vid en rekrytering är det av central betydelse att inte enbart använda sig av 

kompetensbaserade intervjuer som verktyg utan det kan vara aktuellt att exempelvis 
använda färdighetstester som ett andra verktyg för att kunna kartlägga en individs 
förmågor, motivation, flexibilitet och i vissa fall värderingar. 

• Kompetensmodellen ska användas som ett verktyg och inte som en tvångströja. Chefer 
ska ha en frihet och ett förtroende att göra egna bedömningar. 

Sammanfattningsvis landar Martin och Pope (2008, s 85 f) i att kompetensmodeller är något 
som används på ett statiskt sätt av många organisationer. Detta kan ha att göra med att 
modellerna många gånger är för komplicerade och detaljerade och tillämpas därmed utan 
någon större eftertanke. En chef som använder sig av en kompetensmodell kanske känner sig 
mycket bekväm med sitt beslut eftersom han eller hon har följt dess rutiner. Men det som inte 
får glömmas bort är användningen utav deras egna erfarenheter, perception och sunt förnuft. 
Det finns en risk att begåvade personer kan ha valts bort för att tron på kompetensmodellens 
kraft är för stor (Martin & Pope 2008, s 85 f). 
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Kompetensmodeller är ett verktyg som används som hjälpmedel vid arbetet av utformningen 
av kravprofiler. Vi är beredda att hålla med Martin och Pope (2008) i deras resonemang om 
kritiken. Den som är ansvarig för rekryteringen kan utgå från kompetensmodeller men även 
låta sina egna kunskaper och erfarenheter spela en roll vid beslutet. Hur framtagandet av 
kravprofiler kan gå till beskrivs i nästa avsnitt. 
 

2.5 Kravprofiler 
Lindelöw Danielsson (2003, s 42) talar om att det inom kompetensbaserad rekrytering är 
viktigt att göra ett bra förberedelsearbete och kravprofilen är en del av detta arbete. En 
kravprofil är en beskrivning av de krav som organisationen ska ställa på den person som ska 
anställas. Författaren menar att kravprofilen styr hela rekryteringsprocessen och att de som är 
ansvariga för rekryteringen noga bör tänka igenom vad som ska vara med. 
 
Hallén (2005, s 12 f) menar att det ofta är i denna del av rekryteringsprocessen som det 
slarvas och som därmed kan leda till ett förlängt rekryteringsarbete och i värsta fall en 
felrekrytering. Vid utformningen av en kravprofil är det viktigt att vara strukturerad och den 
ska bland annat innehålla utbildningskrav, vilken typ av arbetslivserfarenhet som efterfrågas, 
vilka kunskapskrav som efterfrågas, vilken personlighet som anses lämpligast samt vilken 
utvecklingspotential som finns om det nu är relevant (Hallén 2005, s 13 f). För att kunna göra 
en bra kravprofil behöver den som är ansvarig för rekryteringen bestämma vilka krav som ska 
ställas på den sökande. Både Lindelöw (2008) och Kahlke och Schmidt (2002) är författare 
som beskriver hur arbetet med kravprofiler kan gå till. Lindelöw (2008) pratar om en 
behovsanalys i två steg och Kahlke och Schmidt (2002) kallar sin analys för arbetsanalys. 
Senare i avsnittet tar vi upp värdet av att arbeta med dessa analyser och avslutningsvis 
beskrivs vilka områden som enligt Lindelöw bör ingå i en kravprofil.  

2.5.1 Malin Lindelöws behovsanalys i två steg 
En behovsanalys är en analys av de behov organisationen har idag samt vilka behov som kan 
uppstå i framtiden och Lindelöw (2008, s 68) nämner en behovsanalys som är uppdelad i två 
steg. Det första är mål- och ansvarsbeskrivningen där organisationen och det specifika 
arbetets förutsättningar studeras och organisationens mål bryts ner till befattningsnivå. Nästa 
steg är att beskriva vilken typ av person man behöver i en kravprofil.  
 
Lindelöw (2008, s 68 ff) säger att mål- och ansvarsbeskrivningen går ut på att definiera vad 
arbetet konkret innebär. Gruppen som arbetar med rekryteringen börjar med att studera 
organisationens övergripande mål för att sedan specificera sig mer och mer och tillslut 
definiera målen för den individuella befattningen. I den övergripande målbeskrivningen är det 
viktigt att sträva efter en konstruktiv formulering som även är inspirerande och sätter fokus på 
framtiden. Nästa delmoment i det första steget är att bryta ner organisationens mål på olika 
befattningshavare, att göra målen generella och sammanfattande för varje befattning. Här 
beskrivs vilka förväntningar som finns på befattningshavaren vad gäller organisationens 
gemensamma mål. Beroende på befattningens natur kan förväntningarna och målen vara mer 
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eller mindre konkreta och avgränsade i tid. Bra mål och förväntningar formuleras så att de i 
framtiden går att mäta eller utvärdera hur väl befattningshavaren har lyckats uppnå målen. Det 
sista delmomentet är att specificera befattningshavarens mål till vardagliga aktiviteter och 
arbetsuppgifter som behöver göras för att målen ska nås. Ett bra alternativ är att sammanfatta 
arbetsuppgifterna så att inte listan blir alltför detaljerad och onödigt lång. Dessa 
arbetsuppgifter rangordnas sedan efter hur viktiga de är för att arbetet ska utföras på ett bra 
sätt och vad som ska prioriteras i den dagliga verksamheten. Allteftersom arbetet fortsätter, 
med små eller stora förändringar ska mål- och ansvarsbeskrivningen uppdateras så att den 
alltid är i fas med förväntningarna som organisationen har på sina medarbetare (Lindelöw 
2008, s 68 f). 
 
Det andra steget i behovsanalysen är kravprofilen. Den specificerar kraven och 
kompetenserna som ska ställas på personen som ska anställas. Lindelöw Danielsson (2003, s 
69 ff) menar att det är viktigt att relatera de olika kompetenserna till varandra, att rangordna 
dem, så att kompetenserna inte skapar en kravprofil som är orealistisk eller utesluter 
potentiella kandidater på grund av att den innehåller onödiga krav. En bra uppdelning av 
kompetenser är mellan de som är avgörande och de som är önskvärda.  
 
Lindelöw (2008, s 90 f) menar att bra kravprofiler kan se ut på olika sätt men de har alltid 
några saker gemensamt. De tar hänsyn till kraven på befattningen från olika perspektiv, de är 
heltäckande och strukturerande, de tar hänsyn till de olika typer av krav som är aktuella för 
befattningen och kraven är ofta rangordnade. Hon menar att kravprofilen sedan ligger som en 
mycket bra grund för det resterande rekryteringsarbetet. Det blir tydligt vad den som är 
ansvarig för rekryteringen ska använda för kriterier vid urvalet, dessutom tydliggörs också 
vad som måste undersökas och säkerställas under intervju och referenstagning (Lindelöw 
2008, s 90 f). 
 
En bra kravprofil behöver enligt Lindelöw (2008, s 72) tydliga krav och önskemål inom alla 
områden som är viktiga för arbetet. De områden som behöver ingå i en kravprofil är 
utbildning, erfarenhet, kunskap, kompetens, intresse och utvecklingspotential samt praktiska 
förutsättningar och övriga krav. Lindelöw (2003, s 65) menar att det är bättre att ställa 
realistiska krav från början istället för att inse under processens gång att ingen når upp till de 
högt ställda kraven och därför tvingas dra ner på kraven ändå. Hon diskuterar hur viktigt det 
är att rangordna kraven och att verkligen gå igenom dem och fundera över vilka krav som är 
viktigast, det kanske inte är de kraven man tänker på i första hand. Mycket går att lära sig, 
som exempelvis att arbeta i vissa data- eller kassasystem, så ett viktigare krav kanske är mer 
personligt, något som inte går att lära sig genom en utbildning (Lindelöw 2003, s 65).   
 
1. Mål- och ansvarsbeskrivningen 
1. organisationens övergripande mål studeras och definieras 
2. befattningens generella mål studeras och definieras 
3. varje befattningshavares specifika mål studeras och definieras 
 
2. Kravprofil 
- specifika kompetenser på personen som ska anställas 
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Figur 4 Behovsanalys i två steg (egen tolkning av Lindelöw 2003, 68 ff) 

 
I figuren ovan visas behovsanalysen i två steg där det första steget är mål- och 
ansvarsbeskrivningen som har tre delmoment. Det första delmomentet är att organisationens 
övergripande mål ska studeras och definieras, det andra momentet är att befattningens 
generella mål ska studeras och definieras och det sista delmomentet innebär att varje 
befattningshavares specifika mål studeras och definieras. Det andra steget är att specificera 
kompetenserna på personen som ska anställas i en kravprofil. 
 
Kahlke och Schmidt (2002, s 47 f) diskuterar en arbetsanalys, som har stora likheter med 
Lindelöw Danielssons behovsanalys och arbetsanalysen kommer att bearbetas i nästa avsnitt. 
 

2.5.2 Arbetsanalys enligt Kahlke och Schmidt  
En arbetsanalys är ett hjälpmedel för den rekryteringsansvarige och hjälper till att få en tydlig 
översikt av vilka kriterier som behöver uppfyllas, en mycket viktig del vid bedömning och 
urval (Kahlke & Schmidt 2002, s 47-68). Arbetsanalysen är en analys som samlar in 
information om en specifik befattning på ett organiserat vis. Författarna menar att en 
arbetsanalys görs för att företaget på ett tydligt och överskådligt vis ska kunna se vilka krav 
som i första hand bör ställas på den arbetssökande i kravprofilen. De menar att urvalet av rätt 
personer och rätt kompetens blir lättare när det finns tydliga kriterier av vad som behöver 
uppfyllas. En analys av vad för typ av kompetens det finns behov av i företaget är nödvändig 
för att kunna bedöma vem som är mest lämplig att anställa, både på kort och lång sikt. En 
arbetsanalys är enligt författarna grundläggande för hela bedömningsarbetet av en 
arbetssökande. Den kan göras på flera olika sätt och en metod för analysen är att personer i 
befattningens närhet fyller i frågeformulär om befattningen. På det viset får de som är 
ansvariga för rekryteringen en bra beskrivning av vad arbetet går ut på. 
 
En arbetsanalys är en process där de som är ansvariga för rekryteringen går igenom fyra 
områden. Ramar och villkor runt arbetet är det första området, det handlar om organisationens 
ramar och personens psykologiska och fysiska ramar. Resultat som ska skapas i den specifika 
befattningen är ett annat område. Det tredje området är de uppgifter den anställde måste 
kunna lösa för att organisationens resultat ska uppnås. Det sista området i analysen är 
personkraven. De ska omformuleras från breda kompetenser till mer specifika kompetenser 
som kan observeras. Personkraven ska också rangordnas och prioriteras efter hur viktiga de är 
för de önskade resultaten, de mest relevanta ska vara i fokus. Författarna menar att det är 
möjligt att utgå från var och ett av dessa områden, men det viktiga är att alla kopplas samman 
(Kahlke & Schmidt 2002, s 51-79). 
 
Analysens främsta syfte är att ta fram personkrav som är synliga och bedömningsbara så att 
de kan bli grunden för hur den arbetssökande bedöms (Kahlke & Schmidt 2002, s 51-79). 
Andra syften med arbetsanalysen är att personen som anställs får genom analysen värdefull 
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information om hur arbetet ska prioriteras och de som inte får arbetet kan få mer konkret och 
kriteriegrundat avslag. 
 
En likhet mellan Lindelöw Danielsson(2008) och Kahlke och Schmidt (2002) är att de båda 
genom analysen vill få fram kompetenser och erfarenheter som kan bedömas, jämföras och 
rangordnas. De båda författarna studerar också kraven på befattningen och personkraven i 
olika steg.  

2.5.3 Värdet av arbetet med arbetsanalyser och behovsanalyser 
Kahlke och Schmidt (2002, s 59) menar att arbetsanalyser är ett krav för att en organisation 
ska kunna bedöma en persons framtid och kommande arbete. Arbetet med behovsanalyser 
inte bara skapar kravprofiler som täcker in förväntningarna som finns på befattningen, det 
ökar även förståelsen för hur vardagen ser ut för befattningshavaren och vilka krav denne har 
på sig (Lindelöw 2008, s 89 f). Författaren menar att detta kan innebära att bemötandet eller 
stödet från chefen ändras och det kan även vara till hjälp i det framtida utvecklingsarbetet. 
Under arbetet med behovsanalyser kan det dessutom komma fram att kraven på 
befattningshavaren faktiskt är orimliga och att de behöver utvecklas eller helt göras om. 
Lindelöw (2008, s 89 f) tar upp ett exempel om en mycket omtyckt projektledare som hade 
sagt upp sig. Han själv var inblandad i arbetet med behovsanalysen eftersom ingen annan 
kunde hans arbete. Han hade tidigare tagit upp en del problem med arbetsuppgifterna som 
ingick i tjänsten, men chefen hade inte insett vad det innebar i det dagliga arbetet och hade 
därför inte heller gjort något åt dessa problem. Projektledaren och chefen diskuterade vad som 
behövde göras och kom fram till en del förändringar inför den nya anställningen. Det blev 
dock ingen nyrekrytering eftersom den gamla projektledaren ville ha kvar jobbet om det blev 
förändrat på det sätt de nu hade kommit fram till i diskussionen. Lindelöw (2008, s 89 f) 
menar också att det är viktigt med dessa diskussioner och att man inte automatiskt ersätter en 
befattningshavare med en ny. Det kan vara så att en del arbetsuppgifter helt kan tas bort i 
framtiden, eller läggas på någon annan i organisationen. Lika vanligt menar hon är att det kan 
komma att uppstå nya arbetsuppgifter för just denna befattning.  
 
Det finns alltså många fördelar för en organisation att arbeta med olika typer av analyser för 
att ta fram de krav som bör ställas på en person som ska anställas. Kraven ställs upp i en 
kravprofil och vilka områden som enligt Lindelöw (2008, s 73) bör vara med tas upp nedan. 

2.5.4 Områden i kravprofilen 
Den tidigare nämnda mål- och ansvarsbeskrivningen ligger till grund för kravprofilen och 
struktur i kravprofilen skapas genom att vissa, specifika områden används. Dessa olika 
områden är utbildning, erfarenhet, kunskap, kompetens, intresse- och utvecklingspotential och 
praktiska förutsättningar och övriga krav (Lindelöw 2008, s 73). Områdena kommer att 
presenteras mer ingående nedan. 
 
Utbildning 
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Det första området i kravprofilen är utbildning, som skiljs från kraven på kunskaper och 
färdigheter. Utbildningskrav bör enligt Lindelöw (2008, s 73) endast ställas när det är 
motiverat, exempelvis när det finns ett formellt behörighetskrav som det gör inom vård- och 
utbildningssektorn. Om utbildningskrav ställs trots att de inte är motiverade finns risken att de 
sökande blir begränsade på ett onödigt sätt. Är det nödvändigt med krav på utbildning ska 
personen som ansvarar för annonsutformningen tänka på att inte sätta kravet för smalt. För att 
visa öppenhet och undvika att exkludera potentiella sökanden med utländska eller alternativa 
utbildningar bör det exempelvis stå civilekonom eller motsvarande istället för endast 
civilekonomutbildning (Lindelöw 2008, s 73).  
 
Erfarenhet 
Lindelöw (2008, s 74) menar att det är viktigt att fundera över vad syftet egentligen är när det 
ska ställas krav på erfarenhet och vad erfarenheten innehåller som kan vara viktigt för 
organisationen. Om det exempelvis är en ny chef som ska tillsättas ställer man kanske krav på 
erfarenhet av tidigare personalansvar, men det är då viktigt att definiera och studera de 
sökandes erfarenheter. Två personer kan ha samma erfarenhet på pappret, men i verkligheten 
har de olika erfarenheter. En av dem kanske inte har arbetat noggrant med medarbetarsamtal 
och haft ansvar för en personalgrupp utan större problem där personalen samarbetade och 
kunde lösa eventuella konflikter själva inom gruppen. Det är alltså insikten av erfarenheten 
och/eller hur erfarenheten har fått personen att tänka och agera som är viktigt att få fram. 
Detsamma som gäller vid utbildningskrav, att visa öppenhet och att inte exkludera, gäller 
också vid erfarenhet vilket innebär att det är viktigt att inte sätta ramarna för snävt Lindelöw 
(2008, s 74).  
 
Kunskap 
Lindelöw (2008, s 74) menar att kraven på kunskap kan vara både teoretiska och praktiska. 
Det kan vara något som en individ lärt sig genom en formell utbildning, egna intressen eller 
praktisk erfarenhet. Kunskaperna har en direkt påverkan på individens arbetsinsats och är 
därför viktiga att formulera i en kravprofil. Kunskap är relaterat till utbildning och erfarenhet 
men Lindelöw (2008, s 74) menar att förhållandet är ganska diffust och att kunskap kan vara 
tillräcklig och ha ett högt värde även utan utbildning och erfarenhet och bör därför ställas som 
ett separat krav. Den kunskap som är mest relevant bör specificeras och sedan kan de sökande 
utvärderas genom olika kunskapsrelaterade frågor eller övningar vilket innebär att det blir 
ännu ett bedömningsmoment som hjälper den som rekryterar att hitta rätt person.  
 
Kompetens 
Med hjälp av den tidigare nämnda kompetensmodellen menar Lindelöw (2008, s 79) att alla i 
rekryteringsgruppen ska vara med och arbeta med att ta fram de mest relevanta 
kompetenserna för befattningen som ska tillsättas. Författaren rekommenderar att urvalet av 
begrepp ska ske i tre steg. Steg ett innebär att alla i rekryteringsgruppen individuellt går 
igenom kompetensmodellen och rangordnar färdigheter och förhållningssätt utifrån vad de 
anser är avgörande och önskvärt. Detta för att gruppen ska komma fram till vad som är viktigt 
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för befattningen ur flera olika perspektiv. Steg två går ut på att de tillsammans studerar och 
går igenom kompetensmodellen och, utifrån de olika perspektiven medarbetarna har 
prioriterat, bestämmer vilka färdigheter och förhållningssätt som är önskvärda och vilka som 
är avgörande. Kraven för befattningen sammanfattas i detta steg. I det tredje steget testar man 
de slutsatser gruppen kommit fram till gemensamt (Lindelöw 2008, s 79 ff). Det finns olika 
metoder för att testa detta, vi har tidigare nämnt Lindelöws behovsanalys i två steg och 
Kahlke och Schmidts arbetsanalys.  
 
Intresse och utvecklingspotential 
När intresse och utvecklingspotential diskuteras ligger fokus på personens underliggande 
förutsättningar för att utvecklas och lära sig nya saker. Lindelöw (2008, s 84 f) menar att 
personens intresse att utvecklas och lära nytt är en väldigt viktig faktor, vill personen växa 
och utvecklas i sitt arbete? Den som ansvarar för rekryteringen måste se framåt och överväga 
förändringar inom företaget och hur de i framtiden påverkar behovet av kompetens. Vissa 
företag tjänar på att ha hög personalomsättning men de flesta företag vinner på att de anställda 
stannar i sin roll en längre tid för att kunna arbeta utifrån sin bästa kapacitet. De anställda är 
inte alltid så produktiva under inlärningsperioden, av naturliga skäl, och börjar bidra till 
företaget först efter denna period (Lindelöw 2008, s 84 f).  
 
Praktiska förutsättningar och övriga krav 
Lindelöw (2008, s 85) menar att vissa speciella befattningar, exempelvis polis eller pilot har 
en del fysiska krav som kan handla om längd, vikt eller kondition. Det kan även röra sig om 
allmänna medicinska krav eller krav som gäller den anställdes åsikter eller attityd om detta 
har en direkt relevans för hur den anställde utövar sitt arbete. Hon tar upp en sexualrådgivare 
som ett exempel, det är relevant att veta hur denne ställer sig till exempelvis abort. En del 
företag väljer att drogtesta sin personal eller att granska utdrag ur brottsregistret. Detta kan 
bero på att lagen kräver det, eller att just den verksamheten är extra känslig. Om en person ska 
anställas för att hantera stora summor av pengar är det viktigt att säkerställa att personen inte 
blivit dömd för något brott tidigare. Detta är exempel på övriga krav en befattning kan komma 
att ställa, men det finns även befattningar där den anställde behöver ta hänsyn till vissa 
praktiska förutsättningar. En del befattningar innebär resor eller övernattningar i tjänsten, det 
kan handla om skiftarbete eller periodvis mycket hög eller ojämn arbetsbelastning. Dessa 
förväntningar måste vara uttalade och de måste gås igenom, både för företagets och den 
arbetssökandes skull. Hanteringen av dessa frågor måste vara omsorgsfull och professionell 
och ske på samma sätt för alla arbetssökande. Exempelvis måste en läkarundersökning 
genomföras med alla, inte bara de som arbetsgivaren tycker verkar sjuka eller extra känsliga. 
Det är även här viktigt att de krav som ställs har sin utgångspunkt i arbetsuppgifterna, och att 
det inte ställs onödiga krav som riskerar att exkludera sökande (Lindelöw 2008, s 85). 
 

2.6 Teorisammanfattning 
I detta kapitel om den teoretiska referensramen har vi förklarat hur den första delen av en 
rekryteringsprocess kan gå till. Begrepp som rekrytering och kompetens har definierats och en 
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kortfattad beskrivning av rekryteringsprocessen har tagits upp. Därefter har vi förklarat vad 
kompetensbaserad rekrytering är och hur man kan arbeta med kompetensmodeller vid en 
sådan typ av rekrytering. Olika typer av kompetensmodeller har tagits upp och vi har även 
framfört kritik mot dessa. Den avslutande delen handlade om utformningen av kravprofilen 
och dess områden. Vi har även kort diskuterat värdet av att arbeta med behovsanalyser för att 
skapa en bra kravprofil.  
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3 Metod 
I följande kapitel presenteras de metodval som har gjorts för undersökningen. De 
metodologiska utgångspunkterna kommer nedan att presenteras, vilka är val av 
forskningsdesign, typ av metod och val av datainsamlingstekniker. Utöver det kommer även 
undersökningens urval, datainsamling och databearbetning att diskuteras.  Avslutningsvis 
kommer bedömningskriterier och de etiska aspekterna att tas upp.  
 

3.1 Metodologiska utgångspunkter 
Den forskningsdesign som har valts för denna undersökning är fallstudiedesign (Bryman 
2011, s 48). En fallstudie innebär att forskaren på ett ingående och detaljerat vis granskar ett 
specifikt fall. Det specifika fallet för oss var kommuner och vi ville studera hur det i fyra olika 
kommuner arbetades med en av rekryteringsprocessens delar, nämligen kravprofilen. Det som 
utskiljer fallstudieforskningen från andra designer är att det i de flesta fall finns ett intresse i 
att belysa unika drag hos ett speciellt fall (Bryman 2011, s 73 ff). Vi ville belysa de unika 
dragen i hur rekryteringsprocessen går till inom fyra kommuner vilket gör att denna design 
passade oss väl. Fallstudiedesignen passade oss bättre än exempelvis longitudinell design 
eftersom vi ville studera det dagliga arbetet med rekrytering och då speciellt arbetet med 
kravprofilen under ett tillfälle. Den longitudinella designen handlar enligt Bryman (2011, s 
69) om att ett urval vid flera tillfällen undersöks för att på så vis kunna kartlägga förändring 
över tid vilket inte var vårt syfte i denna undersökning. Vi ville ha en ögonblicksbild över hur 
det ser ut i de utvalda kommunerna och därför valde vi att använda oss av en fallstudiedesign.  
 

3.2 Kvalitativ metod 
Vi har i denna undersökning använt oss av kvalitativ metod. När en forskare behöver ett visst 
mått av djup i det fenomen som studeras i en undersökning bör en kvalitativ metod användas 
(Denscombe 2009, s 232). Vidare menar han att när en förståelse ska erhållas gällande 
människors åsikter, uppfattningar, känslor och erfarenheter är intervjuer ett mycket lämpligt 
sätt att förvärva detta på. Då denna studie handlar om att undersöka hur arbetet med träffsäkra 
kravprofiler i kompetensbaserade rekryteringar kan leda till ett framgångsrikt 
rekryteringsarbete, anser vi kvalitativ metod vara bäst lämpad. Vi fick med hjälp av våra 
informanters åsikter, uppfattningar och erfarenheter djupgående svar som ledde till att 
slutsatser av det studerade senare kunde dras. Trost (2010, s 26-32) menar att det är syftet 
med studien som ska motivera varför forskaren väljer en kvantitativ eller kvalitativ metod. 
Något förenklat kan kvantitativ metod förklaras att det vid undersökningen används siffror. 
Vidare menar Trost att om forskaren vill kunna ange frekvenser av något fenomen och svara 
på frågeställningar om ”hur ofta”, ”hur vanligt” eller ”hur många” ska en kvantitativ metod 
användas. Och om forskaren är intresserad av att svara på frågeställningar som handlar om att 
förstå varför människor resonerar eller tänker på ett visst sätt är en kvalitativ metod lämplig. 
Då vårt syfte inte handlar om att undersöka hur vanligt det är med träffsäkra kravprofiler, utan 
hur man framgångsrikt arbetar dessa, vill vi angripa problemområdet på ett kvalitativt sätt och 



 23 

använda oss av kvalitativa tekniker där vi kan undersöka problemområdet på ett djupgående 
vis. 
 

3.3 Kvalitativa datainsamlingstekniker 
Som tidigare nämnts har två kvalitativa datainsamlingstekniker använts för att angripa 
problemområdet, intervjuer och dokumentstudier. Att vi valde intervjuer som teknik och inte 
exempelvis observationer, som är en annan kvalitativ teknik, grundades på att vi med hjälp av 
egenformulerade specifika frågor ville få svar på våra intervjupersoners tankar, åsikter och 
uppfattningar om vårt valda problemområde. Detta tror vi skulle vara svårt att uppnå med 
hjälp av endast observationer. Vi studerade de olika kommunernas styrdokument över 
rekryteringsprocessen för att få en klarare bild av hur det praktiska arbetet med 
rekryteringsprocessen såg ut i de olika kommunerna. Innehållet i styrdokumenten har dels 
ställts mot varandra för att viktiga skillnader och likheter ska upptäckas, dels har de bidragit 
till att bekräfta det som framkommit under intervjuerna.  
 

3.3.1 Intervjuer 
Vi utförde dels intervjuer ansikte mot ansikte, dels telefonintervjuer. Intervjuer ansikte mot 
ansikte innebär att forskarna och informanten träffas för en direkt intervju (Denscombe 2009, 
s 29). Vi har valt att kalla intervjuerna som skedde ansikte mot ansikte för direkta intervjuer. 
Telefonintervju innebär att forskaren ringer upp informanten för att genomföra en intervju 
över telefon (Krag Jacobsen 1993, s 159). Vi valde att utföra semistrukturerade intervjuer i 
denna undersökning. Vid en semistrukturerad intervju är forskaren försedd med en lista på de 
olika frågor eller ämnen som ska tas upp under intervjuns gång och besvaras av informanten 
(Bryman 2011, s 206, 415). Frågorna behöver inte nödvändigtvis komma i samma ordning 
som i intervjuguiden vid en semistrukturerad intervju. Det finns även möjlighet för forskaren 
att ställa uppföljningsfrågor till informanten för att på så sätt få betydelsefulla svar. En 
semistrukturerad intervju erbjöd oss vissa fördelar. Den gav oss dels en möjlighet att anpassa 
frågornas ordning som vi ställde till informanterna under intervjuernas gång, dels en möjlighet 
att ställa kompletterande följdfrågor. På detta vis fick vi innehållsrika och djupa svar på våra 
frågor. 
 
Det finns för- och nackdelar med både direkta intervjuer och telefonintervjuer. Denscombe 
(2009, s 29) framhåller att en direkt intervju är mer kostsam på grund av att en sådan typ av 
intervju kostar i exempelvis tid och resor. Telefonintervjuer däremot är både snabba, praktiska 
och ekonomiska (Krag Jacobsen 1993, s 159). Vi genomförde båda typerna av intervjuerna 
och upplevde telefonintervjuerna som mycket tidseffektiva. Telefonintervjuerna var effektiva 
på grund av att vi kunde utföra dem hemifrån vilket innebar att vi inte behövde lägga någon 
tid till resor. Studieobjekten som hade valts ut till undersökningen var kommuner i andra delar 
av landet och då blev telefonintervjuer ett bra val. Bryman (2011, s 433) talar om att det vid 
en telefonintervju inte går att se informantens kroppsspråk för att se hur han eller hon reagerar 
med exempelvis minspel och eller gester på en viss fråga. Krag Jacobsen (1993, s 159 f) talar 
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även han om att det vid en telefonintervju missas en del faktorer som kan vara betydelsefulla 
för en intervjus resultat. Krag Jacobsen menar att den största skillnaden mellan en direkt 
intervju och en telefonintervju är att man förlorar större delen av kroppsspråket. Med hjälp av 
kroppsspråket kan forskaren utläsa omedveten kommunikation hos informanten som alltså 
inte uppfattas vid en telefonintervju. Vi upplevde vissa nackdelar med våra telefonintervjuer 
och det var att vi missade informanternas minspel och att en del tystnader var svåra att tolka. 
Vi visste inte om informanten var tyst för att tänka eller för att han eller hon inte riktigt 
förstod frågan. Trots detta var vi mycket nöjda med intervjuerna och de svar som vi fick. 
Bryman (2011, s 433) anser att telefonintervjuer är en bra metod för att samla in data. Han har 
själv använt sig av metoden i en undersökning och fick med hjälp av telefonintervjuer mycket 
detaljerade och väl övervägda svar från informanterna. 
 

3.3.2 Dokumentstudier 
De dokument som har studerats är styrdokument över kommunernas rekryteringsprocesser. 
Bryman (2011, s 494) menar att statliga myndigheter lämnar ifrån sig massvis av information 
som samhällsforskare kan ha stor användning för. De dokument som har studerats i denna 
undersökning har till viss del varit tillgängliga för allmänheten medan andra har funnits 
tillgängliga på organisationens intranät. Dessa har tillhandahållits av våra informanter på 
organisationerna. Västerås kommun arbetade under tiden för vår undersökning med att 
revidera sina styrdokument vilket gjorde att det inte var möjligt för oss att ta del av just deras 
dokument. Linköpings kommun och Halmstads kommun skickade deras styrdokument på 
mejl till oss, medan vi fick ta del av Karlstads kommuns styrdokument om rekrytering under 
det första mötet med våra kontaktpersoner. Bryman (2011, s 496) skriver att denna typ av 
dokument kan vara mycket betydelsefullt för forskare som genomför fallstudier av 
organisationer och använder sig av exempelvis intervjuer som datainsamlingsteknik. Med 
hjälp av de styrdokument vi fick ta del av gavs det en möjlighet för oss att få en klar bild över 
hur rekryteringsprocessen i de olika kommunerna gick till. Framförallt har delen som 
beskriver hur arbetet kring kravprofilen går till studerats. Vi ville ta reda på vilka eventuella 
likheter och skillnader som fanns mellan kommunernas arbetssätt kring just kravprofiler. 
 

3.3.3 Triangulering 
Bryman (2011, s 354) talar om triangulering vilket innebär att forskarna använder fler än en 
teknik eller datakälla vid en undersökning för att öka trovärdigheten i resultatet. I vårt fall 
innebar det att vi kunde styrka den information som kom fram i våra intervjuer genom att 
studera de dokument som tillhandahölls av kommunerna.  
 

3.4 Urval 
I denna undersökning gjordes två olika urval, dels valdes kommuner ut och dels valdes 
informanter på kommunerna ut. När urvalet av kommuner gjordes för undersökningen 
användes ett målstyrt urval (Bryman 2011, s 350). Det handlar om att avsiktligt välja ut 
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individer, organisationer eller dokument med direkt hänvisning till den frågeställning som har 
formulerats i undersökningen. Detta urval beskrivs närmare i nästa avsnitt. 

3.4.1 Val av studieobjekt 
Karlstad kommun var uppdragsgivare för denna undersökning och var även ett av objekten 
som studerades. I samråd med våra kontaktpersoner på Karlstads kommun bjöds tre andra 
kommuner in för att delta i undersökningen. På det sättet kunde urvalet handplockas. Det 
fanns olika orsaker till varför de olika kommunerna valdes ut. Den främsta anledningen var att 
det fanns en tanke om att de var framgångsrika i deras arbete med rekryteringsprocessen men 
det fanns också andra anledningar. Halmstads kommun valdes då de hade ungefär samma 
befolkningsmängd som Karlstads kommun och därmed ungefär lika många anställda inom 
kommunen. Detta gör kommunen intressant att undersöka då det generellt sett borde ske 
ungefär lika många rekryteringar i de båda kommunerna och därför ville vi undersöka om de 
arbetade på olika sätt. Västerås kommun valdes ut på grund av att de hade en centraliserad 
styrning. Vi ville undersöka vilka skillnader det fanns när det kom till hur arbetet med 
kravprofiler skilde sig åt mellan en organisation som hade en centraliserad styrning och en 
som hade decentraliserad styrning som Karlstads kommun hade. Och slutligen Linköpings 
kommun valdes ut då de var en framgångsrik universitetsstad liksom Karlstads kommun. Här 
handlade om att se om Linköpings kommun arbetade på något speciellt sätt med kravprofiler 
när det kom till att behålla högutbildade personer kvar inom kommunen. 
 

3.4.2 Val av informanter 
Snöbollsurval användes vid urvalet av informanter. Det innebär att urvalet görs genom en 
process där en person hänvisar vidare till någon annan. Urvalet växer då likt en snöboll där 
personer hänvisar forskaren vidare till andra möjliga informanter och på så sätt utökar urvalet 
(Dencombe 2009, s 38). Vårt snöbollsurval gick till så att vi kontaktade de olika kommunerna 
via deras telefonväxel. Därifrån fick vi förslag på vem vi kunde tala vidare med om vår 
undersökning. Vi kontaktade dessa personer som vi sedan intervjuade. De informanterna 
kunde i sin tur hänvisa oss till ytterligare en person inom samma kommun som vi kunde 
intervjua. Vi har intervjuat nio informanter och har i analyskapitlet tilldelat dem fiktiva namn. 
Informanterna från Karlstads kommun har fått namn som började på ”K”, informanterna från 
Halmstads kommun har fått namn som började på ”H”, informanterna från Västerås kommun 
har fått namn som började på ”V” och slutligen så har informanterna från Linköpings 
kommun fått namn som började på ”L”. Våra informanter var antingen personal på 
kommunernas HR-avdelningar eller chefer på någon av förvaltningarna. Ett krav för att få 
delta i vår studie var att informanten hade insyn i rekryteringsprocessen och arbetet med 
kravprofilen.  
 

3.5 Datainsamling  
Det genomfördes åtta intervjuer där sammanlagt nio informanter intervjuades. Detta beror på 
att vid en av de direkta intervjuerna deltog två informanter samtidigt. Två av intervjuerna som 
vi genomförde var direkta intervjuer och resterande sex var telefonintervjuer. Vi använde oss 
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av en intervjuguide vid samtliga intervjutillfällen (Bilaga 1). När vi formulerade de frågor 
som ingick i intervjuguiden tänkte vi på att de skulle vara av olika karaktär. De första frågorna 
som vi ställde till informanterna var bakgrundsfrågor. Syftet med bakgrundsfrågorna var att 
informanterna skulle berätta om sig själva och om deras befattning och på så sätt få igång ett 
samtal. Efter bakgrundsfrågorna var de resterande frågorna indelade i olika huvudgrupper 
som var definitioner, rekrytering, kravprofil och en avslutande fråga. De frågor som handlade 
om definitioner var viktiga för oss för att få reda på informanternas uppfattning kring ord som 
kan tolkas på olika sätt, exempelvis kompetens. Frågorna som behandlade rekrytering var 
viktiga att ställa för att få en tydlig bild av hur rekryteringsprocessen såg ut i de olika 
kommunerna. Eftersom kravprofilen var vårt huvudområde var frågorna om arbetet med 
denna centrala vid intervjuerna. Där fick vi svar på hur det praktiska arbetet med kravprofiler 
såg ut i verksamheterna En avslutande fråga ställdes för att informanten skulle ges möjlighet 
att komplettera med information som de ville tillägga.  
 
Vi använde oss av trattmodellen när vi utförde våra intervjuer (Kylén 2004, s 31). Med 
trattmodellen får intervjun olika steg där den i början är öppen för att sedan strax efter mitten 
bli mer inträngande och avslutningsvis bli mer öppen igen. De frågorna som ställdes i början 
av intervjun var bredare för att sedan trattas ned och bli mer specifika och avslutades med en 
vid fråga där informanten hade en möjlighet att på ett öppet sätt ge övriga synpunkter. 
Samtliga frågor som ställdes under intervjuerna var öppna (Kylén 2004, s 61). I en öppen 
fråga svarar informanten med egna ord och den ger stor frihet samtidigt som den ställer krav 
på att den som svarar ska kunna formulera sig. De öppna frågorna bjöd in informanterna till 
att ge fylliga och detaljerade svar. På det sättet gavs de en möjlighet till att utveckla och 
diskutera sina svar på ett självständigt vis. Samtliga informanter fick svara på samma 
huvudfrågor för att de skulle få samma förutsättningar till att dela med sig av sina åsikter och 
tankar kring rekryteringsprocessen. Vid behov ställdes kompletterande följdfrågor för att vi 
skulle få så omfattande svar som möjligt. Eftersom intervjuerna var semistrukturerade kom 
inte alltid frågorna i precis samma ordning vid varje intervjutillfälle. Det hände att 
informanten började svara på en fråga som vi ännu inte hade ställt och då lät vi diskussionen 
fortsätta där för att sedan återgå till intervjuguiden. Strukturen på intervjun var på så vis 
flexibel och informanten kunde mycket fritt välja hur han eller hon ville svara på våra frågor. 
Intervjuerna tog mellan 20 - 40 minuter att genomföra.  
 
Innan intervjuerna genomfördes fick samtliga informanter information om vår undersökning i 
ett brev (se Bilaga 2). Där fanns information om intervjun och studiens syfte presenterades. I 
brevet skrev vi också information omkring de etiska övervägandena såsom att deltagandet var 
frivilligt, att de när som helst kunde avbryta intervjun, att deras svar endast skulle användas 
till undersökningen och att allt de delade med sig av skulle behandlas med största möjliga 
konfidentialitet. De blev även informerade om att vi skulle spela in intervjuerna med deras 
samtycke.  
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Trost (2005, s 44 f) menar att man alltid ska ställa sig frågan och fundera över på vilken plats 
en intervju ska genomföras. Miljön ska vara så ostörd som möjligt och dessutom ska 
intervjupersonen känna sig trygg på platsen. Det vanliga är att låta intervjupersonen bestämma 
plats för intervjun. Trost förklarar att om nu en person snällt ställer upp på en intervju så kan 
väl hon eller han få fatta det beslutet. De direkta intervjuerna genomfördes i avskilda rum som 
informanterna själva valde ut på deras arbetsplatser där det var lugn och ro. För att 
telefonintervjuerna skulle hålla en god kvalitet bad vi informanterna även där att själva välja 
ut en plats där det var lugnt och tyst och där de kände sig trygga. Platsen de valde var för det 
mesta deras egna arbetsrum där du kunde stänga om sig. Vi såg även till att vi själva befann 
oss på en plats där det var tyst och lugnt för att undvika störande bakgrundsljud som 
eventuellt kunde orsaka onödiga ljud på våra inspelningar. Samtliga intervjuer spelades in 
med hjälp av en inspelningsfunktion på en mobiltelefon. Vid de direkta intervjuerna 
placerades mobiltelefonen på bordet mellan intervjupersonen/intervjupersonerna och oss. När 
vi utförde telefonintervjuerna ringde vi upp informanterna med en mobiltelefon. Vi använde 
oss av högtalarfunktionen. Med hjälp av en annan mobiltelefon som placerades bredvid den 
andra spelades samtalet in.  
 

3.6 Analysmetoder 
När vi analyserade styrdokumenten använde vi oss av Brymans kvalitativt inriktade 
innehållsanalys (Bryman 2011, s 505). Han menar att analysmetoden handlar om att leta efter 
bakomliggande teman i de texter som bearbetas. När dessa teman hade hittats kunde vissa 
slutsatser dras. Slutsatserna användes sedan för att förtydliga och bekräfta det som hade 
framkommit i intervjuernas resultat. Det vi främst studerade var kommunernas arbete med 
rekryteringsprocessen och främst hur arbetet med kravprofilen gick till. Analyserna av 
dokumenten handlade till stor del om att söka stöd i hur arbetsprocesserna såg ut i de olika 
kommunerna för att kunna analysera våra intervjuer. Kommunernas värdegrunder och 
arbetssätt kring rekryteringsprocessen studerades och kunde därmed bidra till att stärka vår 
förståelse för hur våra intervjupersoner svarade på våra intervjufrågor.  
 
Intervjuerna transkriberades direkt efter att de hade genomförts. Den utskrivna texten 
bearbetades sedan med hjälp av en teknik som Graneheim och Lundman (2004) förespråkar. 
De kallar analysmetoden för ”Qualitative content analysis” som till svenska kan översättas till 
kvalitativ innehållsanalys. Vi kallar den för Graneheim och Lundmans innehållsanalys för att 
skilja den från Brymans innehållsanalys. Både det manifesta och det latenta innehållet i den 
utskrivna texten analyserades. Det manifesta innehållet är det som uttryckligen har sagts och 
som står skrivet i texterna. Det latenta innehåller är det som kommit fram genom tolkning av 
det underliggande i texterna (Graneheim & Lundman 2004, s 106). 
 
Graneheim och Lundmans (2004, s106) innehållsanalys följer olika steg från obearbetad text 
till färdigt analyserat material. Processen ser ut på följande sätt. 
Genomläsning av hela materialet, allt material läses igenom noggrant flera gånger för att en 
helhetskänsla ska erhållas. Val av meningsbärande enheter, meningar, stycken eller ord som 
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är meningsbärande väljs ut ur materialet. Meningsbärande enheter är meningar där det finns 
relevant information för studiens syfte. Kondensering, texten kortas ner ytterligare i 
meningsenheter men den meningsbärande delen i meningen är kvar. Kodning, innehållet i 
meningsenheterna kodas och sätts in i en grupp som hör till en viss kategori. Kategorierna 
återspeglar det centrala innehållet i det bearbetade materialet, alltså det manifesta innehållet. 
Meningsenheterna organiseras efter olika kategorier eller subkategorier. De får också en 
innehållsmässig ”etikett” med ett beskrivande namn. Sortering av koder, nästa steg är att 
sortera meningsenheterna eller koderna så de hör ihop med varandra. Tolkning, det latenta 
innehållet tolkas och döps till huvudkategorier. Med latent innehåll menas det som tolkas 
fram ur det manifesta innehållet. Sammanfattning av resultat, när huvudkategorierna har satts 
ut sker en analys av dessa som mynnar ut i ett antal ställningstaganden i olika frågor. Skriva 
ihop och illustrera resultatet, det sista som görs är att skriva ihop och illustrera de resultat 
som har framkommit i analysen. 
 
Nedan illustreras ett exempel på hur vi har arbetat med Graneheim och Lundmans 
innehållsanalys där vi har tagit ett av svaren från en informant som vi fick i en av våra 
intervjuer.  
 
Intervjutext Kondenserad text Kod Kategori 

(subkategori) 
Huvudkategori 

Det har ju väldigt, 
väldigt stor betydelse 
som jag har sagt 
tidigare också. 
Lyckas vi få till den 
bra, då ställer vi rätt 
frågor till personerna 
och till 
referenspersonerna 
och vi bedömer ju 
kandidaterna på rätt 
grunder och lyckas vi 
med det så har vi de 
bästa 
förutsättningarna för 
att få till rätt person 
till rätt plats. Så ja, 
jätteviktigt. 

Lyckas vi få till den 
bra, då ställer vi rätt 
frågor till personerna 
och till 
referenspersonerna 
och vi bedömer ju 
kandidaterna på rätt 
grunder och lyckas vi 
med det så har vi de 
bästa 
förutsättningarna för 
att få till rätt person 
till rätt plats.  

Rätt person på rätt 
plats med en bra 
kravprofil 

Träffsäkerhet Framgångsfaktor 

Figur 2 Graneheim och Lundman (2004). Kvalitativ innehållsanalys med eget exempel. 
 

Vi tog en del av intervjutexten där det fanns något som vi tyckte var intressant och placerade i 
första spalten. Därefter kortade vi ner texten men såg till att den fortfarande var 
meningsbärande. Efter det gavs texten en specifik kod som sedan kunde sättas in i en viss 
kategori. Kategorierna blev sedan ihopsatta till några få huvudkategorier som vi använde oss 
av i analysen som utgångspunkter. 
 

3.7 Etiska överväganden 
Vid en undersökning som denna ska de forskningsetiska frågorna uppfyllas. Etiska frågor 
handlar om frivillighet, integritet, konfidentialitet och anonymitet för de personer som på 
något sätt ingår i forskningen (Bryman 2011, s 131). Det är viktigt med forskning för både 
individernas och samhällets utveckling. Forskningen är också nödvändig för samhällets 
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medlemmar och ställer därför ett berättigat krav på att forskning bedrivs, att den håller en hög 
kvalitet och att den riktar in sig på betydelsefulla frågor (Codex 2014, s 5). 
 
Det finns sammanlagt fyra allmänna huvudkrav som gäller för svensk forskning (Codex 2014, 
s 6). Dessa krav kan i sin tur specificeras i ett ytterligare antal regler. Det första kravet handlar 
om att forskaren måste informera berörda personer om syftet med undersökningen. Kravet 
kallas för informationskravet och handlar även om att informanterna ska ha vetskap om att 
deras deltagande är frivilligt och att de när som helst har möjlighet att avsluta sitt deltagande. 
Det andra kravet kallas för samtyckeskravet och handlar om att deltagarna själva har 
rättigheten att bestämma om de vill medverka eller ej i en undersökning. Det tredje kravet är 
konfidentialitetskravet. Det innebär att alla uppgifter om de personer som har medverkat i 
undersökningen ska behandlas med största möjliga konfidentialitet. Personliga uppgifter om 
informanterna måste förvaras på ett sådant sätt att inte obehöriga kan få tillgång dem. Det 
fjärde och sista allmänna huvudkravet är nyttjandekravet som handlar om att de uppgifter som 
forskarna har samlat in som rör enskilda personer får enbart användas för forskningens 
ändamål (Codex 2014, s 7-14). Dessa fyra allmänna huvudkrav utgör det grundläggande 
individskyddskravet för forskning (Codex 2014, s 6). 
 
För att uppfylla dessa krav med vår undersökning såg vi till att informanterna fick information 
att det var frivilligt att delta i studien och att de när som helst kunde avbryta sitt deltagande. 
Detta meddelades dels i brevet till informanterna (Bilaga 2) samt vid intervjutillfället innan 
intervjun påbörjades. Informanterna fick också veta vilket syftet var med undersökningen och 
att allt som de sa endast skulle användas till undersökningen. Personliga uppgifter om 
informanterna förvarades på ett sådant sätt att obehöriga ej skulle kunna komma åt dem. 
 

3.8 Reliabilitet och validitet  
Lantz (2007, s 10) menar att det finns vissa krav som ska vara uppfyllda för att den data som 
har kommit fram under en intervju ska vara användbar. Hon talar om tre olika krav för 
användbarhet där det första handlar om att metoden måste ge tillförlitliga resultat. Det andra 
kravet som måste uppfyllas handlar om att resultaten ska vara giltiga och slutligen det tredje 
kravet om att det för andra forskare ska finnas en möjlighet att kritiskt granska slutsatserna. 
För att beskriva värdet av en intervju brukar begreppen reliabilitet och validitet användas 
(Lantz 2007, s 10). Ett annat ord för reliabilitet är tillförlitlighet och handlar om hur 
tillförlitliga resultaten är i en undersökning och om de skulle bli desamma om en likadan 
undersökning utfördes på nytt (Bryman 2011, s 49). Det är även viktigt att ta hänsyn till 
validiteten i en undersökning. Validitet handlar om att forskaren mäter det den avser av mäta 
(Patel & Davidsson 2011, s 102). 
 
Reliabilitet och validitet utgör enligt Bryman (2011, s 351 ff) viktiga kriterier för en 
kvantitativt inriktad undersökning. Eftersom detta är en kvalitativ undersökning har vi tagit 
beslutet att använda andra kriterier för att säkra kvalitén. Han skriver att många kvalitativa 
forskare har ifrågasatt relevansen av reliabilitet och validitet för kvalitativa undersökningar. 
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Författaren diskuterar alternativa kriterier för hur kvalitativa undersökningar kan bedömas och 
ett av dem är tillförlitlighet. Begreppet kan delas upp i fyra delkriterier som är trovärdighet, 
överförbarhet, pålitlighet och en möjlighet att styrka och konfirmera.  
 
Trovärdighet innebär att det är säkerställt att undersökningen är utförd på ett riktigt sätt och 
att det finns en trovärdighet i hur undersökningen har utförts och hur resultaten har 
framkommit. Överförbarhet tar upp hur överförbara de resultat som framkommer är till en 
annan miljö. Pålitlighet kan jämföras med reliabilitet och beskriver tillförlitligheten utifrån ett 
granskande synsätt. Forskarna säkerställer att det finns fullständiga och tillgängliga 
redogörelser av alla faser av forskningsprocessen från problemformulering till analys. 
Möjlighet att styrka och konfirmera innebär att forskaren på ett så objektivt sätt som möjligt 
kan säkerställa att denne handlat i god tro. Det ska framgå klart och tydligt att inga personliga 
värderingar har påverkat utförandet och slutsatserna av undersökningen (Bryman 2011, s 
355).  
 
Vi har använt många källor som också har varit av olika typer för att säkerställa 
trovärdigheten i vår undersökning. Litteratur, vetenskapliga artiklar, dokumentstudier och 
intervjuer har studerats. Andra saker som har hjälpt till att stärka trovärdigheten är att vi har 
varit noggranna med urvalet av våra informanter och fört diskussioner med dem kring ämnet. 
Vårt resultat skulle kunna överföras till andra organisationer inom den kommunala sektorn 
som arbetar med kompetensbaserad rekrytering vilket stärker tillförlitligheten ytterligare. Det 
finns en pålitlighet i studien eftersom vi noggrant har redogjort för alla undersökningens faser. 
Vi har i möjligaste mån analyserat utifrån ett objektivt synsätt och agerat i god tro. Detta har 
vi gjort med hjälp av att vi har utgått från många författare i vår teoretiska referensram. Att vi 
även har angripit problemområdet från olika synvinklar såsom dokumentstudier och intervjuer 
gör att undersökningen kan styrkas till en stor del.  
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4 Analys och resultat 
Nedan följer en analys av undersökningens resultat kopplat till undersökningen syfte som är 
att studera hur arbetet med kravprofiler ser ut i fyra kommuner. I det första avsnittet kommer 
en kort redogörelse samt en analys av det viktigaste innehållet i rekryteringsprocessen inom 
de olika kommunerna som har deltagit i undersökningen. I avsnittet därefter presenteras 
analys och resultat av de olika huvudkategorier som framkom vid kodningen av de intervjuer 
som har genomförts.  
 

4.1 Rekryteringsprocessen 
Rekryteringsprocessen är den första huvudkategorin som analyseras och presenteras i detta 
kapitel. Med hjälp av kommunernas styrdokument och informanternas utsagor som handlade 
om arbetet med rekrytering följer här ett avsnitt om rekryteringsprocessen i de olika 
kommunerna. De kommuner vars dokument som studerades var Karlstads kommun, 
Halmstads kommun och Linköpings kommun. Västerås kommun hade deras dokument under 
revidering vid denna tidpunkt och dessa har alltså inte kunnat studeras. Slutsatser som kunde 
dras vid vår analys av dokumenten användes sedan för att förtydliga och bekräfta det som 
hade framkommit i intervjuernas resultat. 
 

4.1.1 Rekryteringsprocessen i Karlstads kommun 
Karlstads kommun vill att rekryteringar ska ske på ett strukturerat och kvalitetssäkrat sätt och 
har därför beskrivit rekryteringsprocessen i tolv steg i sitt dokument. Det steget som vi 
framförallt har fokuserat på är arbetet med kravprofilen som i detta fall är det andra steget. 
Kravprofilen ska bygga på behovsanalysen som har gjorts innan ett beslut om att en 
rekrytering har tagits. Kravprofilen handlar om att ange vilka kvalifikationer och vilka meriter 
som gäller för tjänsten. Kraven ska vara tydliga, och kunna kopplas till arbetsuppgifterna. 
Kraven ska också kunna motiveras (Karlstads kommun 2013b). Lindelöw Danielsson (2003, s 
69 ff) talar också om vikten av tydliga och relevanta krav för tjänsten. Lindelöw Danielsson 
menar även att det är viktigt att kravprofil ställer motiverade krav som inte är orealistiska. Vi 
tolkar detta som att både författarna och Karlstads kommun har en stor medvetenhet om att ett 
bra förberedelsearbete med rekryteringsprocessen. Karl menar att det måste bestämmas vad 
det är för typ av person organisationen vill och framförallt behöver ha, alltså det faktiska 
behovet.  
 

Vad är det vi vill ha för någonting? För det kan ju vara som så här att nämen nu är det någon som 
har slutat av någon anledning, gått i pension eller sagt upp sig, går till annat jobb i kommunen eller 
till en annan arbetsgivare. Då är det ett bra läge att fundera på vad är det vi faktiskt vill ha? Och 
vad är det vi faktiskt behöver ha? – Karl  

 
Vi tolkar detta som att förhastade beslut i förberedelsearbetet bör undvikas. När en ny 
rekrytering ska göras ska det noga övervägas vad organisationen verkligen behöver för typ av 
person. Liknande resonemang för även Lindelöw (2008, s 90) som menar att en väl 
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genomtänkt och genomarbetad kravspecifikation är viktig eftersom företaget behöver veta 
vilken typ av person de söker innan det går att hitta. Knut berättar att kommunen rekryterar på 
olika sätt beroende på vilken typ av befattning som ska tillsättas.  
 

Timmisar och omvårdnadspersonal anställer vi på löpande band. Enhetschefer och tjänstemän 
rekryterar vi med gängse normer med kravprofil och hela rekryteringsprocessen. – Knut 

 
Vi utläser här att det läggs olika mycket tid och energi på rekryteringsprocessen beroende på 
vilken typ av tjänst som är ledig. Att se timmisar och omvårdnadspersonal som lite enklare att 
rekrytera tror vi kan vara riskfyllt. Detta för att det ökar risken för att fel person ska komma in 
i organisationen. Vi ser alltså att det finns en skillnad mellan hur Karl och Knut tänker kring 
hur en rekrytering ska gå till. Karl menar att det är viktigt att lägga ner tid på 
förberedelsearbetet för att undersöka det faktiska behovet, medan Knut känns mer stressad i 
sin rekryteringsprocess. En förklaring till detta tror vi kan vara att Karl endast sitter med och 
rekryterar höga chefspositioner tills vidare och Knut rekryterar personer med olika 
anställningsformer och befattningsnivåer. Karin menar att rekryteringsprocessen kan se lite 
olika ut beroende på vilken chef det är som ansvarar för rekryteringen.  
 
Karlstads kommun (2013b) anser att det är viktigt att få infallsvinklar från olika personer i 
organisationen när en kravprofil ska utformas. Ett exempel som de ger på hur man kan göra 
detta är att samla in information från personer i organisationen som på något sätt är berörda av 
befattningen eller som har liknande arbetsuppgifter som den aktuella tjänsten har. Granberg 
(2003, s 319) och Lindelöw (2008, s 68) talar även dem om vikten av att få olika synvinklar 
från organisationen och dess anställda.  
 

4.1.2 Rekryteringsprocessen i Linköpings kommun 
I Linköpings kommun (2006) är målet med rekryteringsarbetet att det ska upplevas som 
effektivt och rättvist av alla inblandade parter. Riktlinjerna ska fungera som ett hjälpmedel till 
att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen inom kommunen så rätt person anställs. 
Rekryteringsprocessen inom Linköpings kommun (2006) består av tre olika delar som är 
förberedelsefasen, sökfasen och anställnings- och introduktionsfasen. Detta går hand i hand 
med Lindelöw Danielssons (2003, s 41) tankar om hur rekryteringsprocessen är indelad. Vi 
tolkar detta som att Linköpings kommun använder sig av Lindelöw Danielssons process när 
det handlar om rekryteringsarbetet. Den fas som vi har studerat för denna redogörelse är 
förberedelsefasen. Vid en rekrytering av en medarbetare till kommunen finns en ambition om 
att en HR-konsult ska medverka. Dock ligger det yttersta ansvaret vid en rekrytering på 
närmast överordnad chef (Linköpings kommun 2006).  
 
 

Oftast är man ju delaktig i hela processen. Ibland kan det ju vara att man bara vill ha hjälp med 
något visst moment […]. Från att man tar fram kravprofiler till att kandidater som inte har fått 
tjänsten rings upp och meddelas detta. Och som sagt oftast hela processen. – Linda  
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Man kan ju säga så att det är ju alltid chefen som har ansvaret och som gör slutgiltiga valet. Så 
chefen är ju ansvarig men i realiteten blir det ju oftast vi HR-konsulter då som ansvarar för att röra 
processen framåt. – Linda  
 
I och med att vi har den här kompetensbaserade modellen då så utses det en HR-konsult som 
hjälper oss i rekryteringsarbetet. – Linus  

 
Vi tolkar detta som att det som sägs i kommunens styrdokument stämmer överens med 
verkligheten. HR-konsulten finns tillgänglig genom hela rekryteringsprocessen. Chefen 
ansvarar för rekryteringen men vi tolkar det som att HR-konsulten ser till att 
rekryteringsprocessen går till som det är tänkt och tar nog mer ansvar än vad det är tänkt 
utifrån styrdokumenten. Linus som är chef bekräftar att HR-konsulter är med och hjälper till i 
rekryteringsarbetet. 
 
Det finns riktlinjer och stöddokument för att underlätta arbetet med rekryteringsprocessen. 
När en rekrytering ska genomföras sätts en arbetsgrupp ihop som sedan ska leda 
rekryteringsarbetet (Linköpings kommun 2006).  
 

Sen sätter vi ihop en arbetsgrupp, det är HR-konsult, det är fackliga är med ganska mycket i 
kommunen i den här processen, chefer, kanske någon från arbetsgruppen. – Linda  

 
Detta kan vi tolka som att de i Linköpings kommun arbetar aktivt med arbetsgrupper genom 
rekryteringen. I gruppen ska representanter från verksamheten ingå men dock ska inte den 
person som ska avgå delta (Linköpings kommun 2006). Helena från Halmstads kommun 
menar att vid skapandet av en kravprofil är flera personer med och diskuterar. Dock bör inte 
personen som lämnar tjänsten vara med vid denna diskussion, hon säger: ”Det vi inte tycker 
man ska ha med det är den som lämnar organisationen, däremot kanske man kan hämta 
synpunkter av den.” Vi har tolkat detta som att på det här viset kan risken minskas för att 
organisationen blir kvar i samma mönster. Genom att inte låta personen som avgår vara med i 
diskussionen minskar risken för att ersätta den som avgår med en väldigt lik person. På detta 
sätt öppnar organisationen upp sig för nya personligheter.  
 
Arbetsgruppens uppgift är att ta fram en uppdragsbeskrivning och en kravprofil för att 
effektivisera urvalsprocessen. Arbetsgruppen sätter också en rimlig tidsplan för hur det 
fortlöpande rekryteringsarbetet ska se ut (Linköpings kommun 2006). Hanna som arbetar på 
Halmstads kommun påpekar att en viktig del i förberedelsearbetet är att redan från början 
göra en riktigt bra tidsplan med inbokade intervjutillfällen så att rekryteringen inte riskerar att 
dra ut för mycket på tiden, och att organisationen eventuellt tappar kandidater. Av detta kan vi 
se likheter mellan kommunerna då de båda talar om tidsplanering som en del av 
rekryteringsprocessen.  
 
Uppdragsbeskrivningen som arbetsgruppen utformar ska baseras på arbetsuppgifternas 
karaktär, ansvarsområden, utveckling och förändringsområden. Efter uppdragsbeskrivningen 
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utformas kravprofilen som ska fokusera på formell kompetens, erfarenhetskrav, kunskapskrav 
och personliga kompetenser (Linköpings kommun 2006). Till de personliga kompetenserna 
har en stödmall tagits fram som är baserad på Malin Lindelöws kompetensmodell (Lindelöw 
Danielsson 2003, s 32 ff). Som vi tidigare har nämnt handlar denna kompetensmodell om att 
tydligt definiera olika kompetenser som sedan ska gälla för hela organisationen. På det sättet 
kan alla tala samma språk och förstå vad som menas med en viss kompetens. I Linköpings 
kommun (2006) har kompetensmodellen delats in i personliga förmågor, sociala färdigheter 
och intellektuella färdigheter. Under dessa rubriker har olika kompetenser angetts som sedan 
tydligt har definierats. På det sättet kan alla i arbetsgruppen förstå vad som exakt menas med 
en viss kompetens.  
 

Och dom personliga kompetenserna hämtar vi då från Lindelöws kompetensmodell och väljer ut 
ett antal personliga kompetenser, som anses strategiskt viktiga för tjänsten. Åh, dom här 
kompetenserna är indelade i personliga förmågor, sociala färdigheter och intellektuella färdigheter. 
– Linda  
 

Informantens utsaga bekräftar på det här viset styrdokumentens innehåll och än en gång 
stämmer styrdokumenten överens med informanternas version av verkligheten. Linköpings 
kommun följer Lindelöw Danielssons rekommendationer om kompetensmodeller i 
kompetensbaserad rekrytering.  

4.1.3 Rekryteringsprocessen i Halmstads kommun 
Halmstads kommun använder sig av begreppet kravspecifikation istället för kravprofil. Vi 
kommer i följande text använda oss av begreppet kravprofil när vi diskuterar 
kravspecifikationen. 
 
Halmstads kommun (2009) skriver i deras dokument att en rekrytering innebär en unik 
möjlighet att forma sin verksamhet. Det är chefen som ansvarar för rekryteringen men det 
finns möjlighet att få stöd av en HR-konsult. Detta styrks även genom en av våra informanter. 
 

Chefen har alltid ansvaret, HR finns alltid med som ett stöd i processen för att leda och stötta. Det 
är faktiskt ett teamwork där inom våran förvaltning, och det gör man nog generellt inom 
Halmstads kommun. – Helena  

 
Vi tolkar detta som att det sker ett samarbete och ett utbyte av kunskaper och erfarenheter 
mellan HR-konsult och chef kring rekrytering. Rekryteringsprocessen i kommunen ska 
underlätta för den enskilda rekryteringen och det läggs stor vikt vid att öka träffsäkerheten, 
kvaliteten och enhetligheten vid rekryteringar (Halmstads kommun 2009).  
 

Vi säger att hela rekryteringsprocessen ska vara träffsäker. Att vi ska liksom öka förutsättningarna 
för att hamna så nära den röda pricken på piltavlan som möjligt liksom och inte alltför långt ut. Det 
kan vi göra genom att göra en grundlig kravspecifikation och se till att hålla i den under hela 
processen. Att återkomma till den, att ha den som underlag när vi skapar intervjuguiden och 
frågorna i den men också när det kommer till referenserna. – Hanna  
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Detta kan vi tolka som att de har lagt stor vikt vid träffsäkerheten i rekryteringsprocessen. 
Även Lindelöw (2008. s 90 f) talar om kravprofilen och menar att den ligger till grund för 
hela rekryteringsprocessen och är kravprofilen väl genomarbetad kan den användas som 
underlag vid intervju och referenstagning. Vi kan tolka detta som att Halmstad arbetar enligt 
Lindelöws idé om att kravprofilen ska kunna användas genom hela rekryteringsprocessen. 
Något annat Halmstads kommun (2009) gör för att uppehålla träffsäkerheten är att dela upp 
ansvaret mellan sig. Vid en rekrytering delas nämligen vissa av uppgifterna upp mellan chef 
och HR-konsult. 
 

Jag är delaktig i kravspecifikationen, förturerna där och tittar på den arbetsrättsliga delen, jag är 
delaktig i annonseringen, hanteringen av ansökningar och intervjuerna. Sen referenstagning och 
beslut och återkopplingar till alla kandidater gör chefen själv. – Helena  

 
Vi tycker att det finns en tydlig uppdelning mellan de olika uppgifterna och vi får en känsla av 
att alla inblandade vet vad de ska göra för att rekryteringsprocessen ska hålla en god kvalité.  
 
Halmstads kommun (2009) beskriver sammanlagt tio steg i sin rekryteringsprocess. Dessa är 
behovsanalys, uppdragsbeskrivning och kravspecifikation, förtur, nyrekrytering och 
planering/uppstart, annonsering och andra rekryteringsvägar, hantering av ansökningar, urval, 
referenstagning, beslut/erbjudande och anställning/introduktion. Tidsåtgången som de anger 
för rekryteringsprocessen är tre månader. Halmstad kommun (2009) börjar med att göra en 
behovsanalys för att se om behovet av personal går att lösa inom verksamheten med redan 
befintlig personal. Helena säger: ”Kan vi kanske fixa det redan med befintlig personal, att vi 
arbetar smartare.” Detta tolkar vi som att de tänker igenom beslutet innan det tas och funderar 
över andra lösningar än att nyrekrytera. Vi tycker att det verkar som att de i Halmstads 
kommun är måna om att ta vara på den kompetens de redan har inom organisationen. Om 
kompetensbehovet inte går att lösa inom organisationen tas beslutet om att en rekrytering ska 
ske (Halmstads kommun 2009). Nu skapas en uppdragsbeskrivning och en kravprofil för 
tjänsten och det är chefen som påbörjar arbetet med dessa. Om det rör sig om en nyrekrytering 
skapas en rekryteringsgrupp där flera personer ingår som ska utveckla uppdragsbeskrivningen 
och kravprofilen så att den blir grundligt gjord (Halmstads kommun 2009). Hallén (2005, s 12 
f) påpekar att om det slarvas med de första delarna av rekryteringsprocessen kan det leda till 
att det blir en längre process än vad det hade varit tänkt från början. Vi tolkar författaren och 
kommunens styrdokument som att förarbetet har stor betydelse och ligger till grund för en 
framgångsrik rekrytering. 
 
Halmstads kommun (2009) säger att en bra kravprofil är grundförutsättningen för att få till en 
bra rekrytering. När en kravprofil skapas i kommunen ska det ingå vissa delar såsom de 
kompetenskrav som ligger till grund för kandidaterna, utvecklingspotential, praktiska 
förutsättningar och vad som är önskvärt ur ett mångfaldsperspektiv. Några viktiga punkter 
som nämns i dokumentet kring skapandet av kravprofilen är att rekryteringsgruppen ska ha en 
blandad sammansättning och kraven som ställs ska kunna kopplas till arbetsuppgifterna. 
Helena berättar att rekryteringsgruppen kan se ut på många olika sätt beroende på vilken 
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befattning som ska tillsättas. De personer som kan ingå i rekryteringsgruppen är rekryterande 
chef, en facklig representant, medarbetare, chefskollega eller HR-konsult. Helena förklarar att 
det beror på vilken tjänst det gäller och säger: ”Är det rekryteringar som rekryteras ofta så har 
du ju en kravprofil. Vi sitter ju inte och borrar ner oss i en ny kravprofil vid varje enskild 
rekrytering.” Vi tolkar detta som att Halmstads kommun arbetar så noggrant vid skapandet av 
kravprofilen att de kan använda samma underlag igen inför en likande rekrytering. Därmed 
effektiviserar de arbetet med kravprofilen.  
 
Halmstads kommun (2009) har skapat ett antal olika mallar som ska fungera som stöd vid 
rekryteringen. Det finns en mall för uppdragsbeskrivning och en annan mall för kravprofil. I 
uppdragsmallen ska man besvara frågor som handlar om ansvar, utveckling och mål samt 
omvärld som ska beskriva i vilka sammanhang som personen kommer att verka i. I mallen för 
kravprofilen ska man svara på vilka kunskapskrav, viljor och förmågor, utvecklingspotential 
och vilka prioriteringar som gäller för tjänsten (Halmstads kommun 2009).  
 

Vi har en mall för kravspecifikation och en för uppdragsbeskrivningen som egentligen är den som 
kommer först. Man beskriver uppdraget och så menar vi på att först när man har beskrivit 
uppdraget så kan man ju börja fundera på kravspecifikationen. Så det är två olika dokument som 
hänger intimt ihop. – Hanna  

 
Informanten bekräftar informationen som fanns i styrdokumentet om att Halmstads kommun 
använder mallar vid utformandet av uppdragsbeskrivning och kravprofil.  

4.1.4 Rekryteringsprocessen i Västerås kommun 
Det resultat som framkommer i följande avsnitt är hämtat endast från informanternas egna 
utsagor då något styrdokument inte fanns tillgängligt vid tidpunkten för denna undersökning.  
 
När vi frågade våra informanter från Västerås kommun om hur rekryteringsprocessen går till 
inom kommunen började de beskriva hur deras centraliserade rekrytering såg ut. 
Rekryteringen startar med att en HR-konsult träffar den rekryterande chefen och har ett 
uppstartsmöte. Det finns en möjlighet att en HR-konsult har hand om hela 
rekryteringsprocessen. På mötet diskuteras verksamheten och det handlar främst om att skapa 
en behovsanalys. Långsiktiga frågor som är kopplade till vart organisationen är på väg 
diskuteras, de tittar på hur organisationen ser ut och om den är på väg att utvecklas åt något 
håll. Något annat som ses över är hur gruppen dit man ska rekrytera ser ut. Efter dessa 
diskussioner skapas en kravprofil som utgår från olika delar vilka är personliga egenskaper, 
kunskaper och erfarenheter. Kravprofilen skapas utifrån tjänstens behov och innehåll och 
följer sedan med hela vägen vid intervjuer, referenstagningar och tester.  
 

Vi tittar på arbetsuppgifter då såklart, vi tittar på kunskaper som man bör ha och de kan vara 
kompetenser man har skaffat sig antingen via utbildning eller via erfarenhet. Vi tittar på 
utbildningskrav och vi tittar också på erfarenhetskrav. Och också på personliga kompetenser som 
vi tycker är viktiga att ha med. Det är alltså mer kopplat till egenskaper än personen då. – Vera  
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Lindelöw (2008, s 74) menar att kunskapskraven kan vara resultat av en utbildning, erfarenhet 
eller egna intressen. Författaren menar även att kunskap kan ha en svag koppling till 
utbildning och erfarenhet och vara fullt tillräcklig även om individen tagit den till sig på annat 
vis än från utbildning och erfarenhet. Västerås arbetar likt Malin Lindelöw och är öppna för 
kunskaper som inte bara tillkommit från formella utbildningar.  
 
Vera pratar om att de delar upp kompetenskraven på befattningen i skallkrav och meriterande 
krav, där skallkrav är de kraven som måste uppfyllas och meriterande krav är krav som är 
önskvärda. Viktor talar även han om uppdelningen av kraven och säger: ”Det är viktigt att 
man ställer upp rätt krav och väger dem liksom på en guldvåg från början.” Lindelöw 
Danielsson (2003, s 69 ff) talar om vikten av att kompetenser ska rangordnas så att 
kravprofilen inte blir orealistisk eller på något sätt utesluter potentiella kandidater på grund av 
onödiga krav. Lindelöw Danielsson skiljer på avgörande och önskvärda krav på kompetenser i 
kravprofilen. Västerås kommun arbetar väldigt noga med uppdelningen av skallkraven och de 
meriterande kraven så att det verkligen blir rätt från början.  
 
Vera pratar om att de utgår från Malin Lindelöws kompetenser och kompetensmodell när de 
formar intervjumallen som också är kopplad till kravprofilen. Hon menar att de gör en ny 
kravprofil vid varje ny rekrytering och att det då är viktigt med diskussioner om 
kunskapsbegreppet. Vera säger: ”Vi utgår mycket från kunskapsbegreppet alltså att man kan 
lära sig saker både genom utbildning och genom erfarenhet.” Vi tolkar Veras utsaga som att 
det finns en poäng i att vara öppen till hur en person har anskaffat sin kunskap. Går man 
enbart efter en byråkratisk mall kan man missa potentiella kandidater som skulle fungera 
utmärkt i organisationen fast den personen kanske saknar den tänka utbildningsnivån. Veras 
resonemang om att individer kan lära sig nya saker på flera olika sätt hänger väl ihop med 
Anttilas (1997, s 51) resonemang om att den funktionella kompetensen höjs på olika vis. 
Författaren menar att övning ger färdighet och att en individs funktionella kompetens kan 
höjas genom informella sammanhang som exempelvis föreningsliv.  
 

4.1.5 Likheter och skillnader mellan kommunernas rekryteringsprocesser 
Det fanns många likheter mellan de olika kommunerna och deras rekryteringsprocesser. 
Samtliga arbetar med Malin Lindelöws sätt att arbeta med kompetensbaserad rekrytering. De 
tre kommunerna vars styrdokument vi fick ta del av har utförliga beskrivningar på hur de 
olika stegen eller faserna ska hanteras i rekryteringsprocessen. I Västerås kommun, Halmstads 
kommun och Linköpings kommun finns en möjlighet att en HR-konsult ska stötta och hjälpa 
chefen från början i rekryteringsarbetet. I Halmstads kommun påbörjar chefen 
förberedelsearbetet själv och likaså i Karlstads kommun. Samtliga kommuner framhåller hur 
viktigt det är att de krav som anges i kravprofilen kan kopplas till arbetsuppgifterna och att de 
verkligen är motiverade för att stå med som krav. Både Karlstads kommun och Halmstads 
kommun framhåller att kraven som anges i kravprofilen ska kunna kopplas till 
arbetsuppgifterna. 
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I Linköpings kommuns dokument fanns en beskrivning på olika typer av kompetenser som de 
själva hade definierat. Detta leder till att alla som är inblandade i rekryteringsprocessen förstår 
vad var och ett av dessa begrepp betyder eftersom de är utförligt nedskrivna.  
 
Linköpings kommun och Halmstads kommun talar båda om att det är viktigt att inte ta för 
mycket synpunkter om arbetet från den som lämnar tjänster utan att vara öppen för nya 
talanger. De har båda också insett värdet av att arbeta med en tidsplan för 
rekryteringsprocessen. Målet är att flera personer är involverade och för en diskussion vid 
utformningen av kravprofiler i samtliga kommuner. För att få till en framgångsrik 
rekryteringsprocess följer de olika kommunerna olika steg. Hur de olika stegen ser ut skiljer 
sig mellan kommunerna. Det som också skiljer sig är deras åsikter om vilken del som är den 
viktigaste i processen. Hanna menar att behovsanalysen är en av de viktigaste delarna i 
rekryteringsprocessen för att man då funderar på åt vilket håll organisationen är på väg. Veras 
och Viktors tankar kring detta skiljer sig från Hannas. Delarna i rekryteringen gör helheten 
enligt Vera, och för att processen ska bli lyckad krävs att alla delar finns med och utförs 
noggrant. Viktor anser att behovsanalysen och kravprofilen är de viktigaste delarna i  
rekryteringsprocessen.  
 

Det är ju liksom delarna som gör helheten på något sätt. Plockar man bort en del vare sig det är 
referenstagning eller kravprofilsarbete så blir det ju inte bra utan jag tror nog att det liksom är 
helheten som gör att det blir bra. – Vera  

 
Behovsanalys och kravprofil, att ta fram det tycker jag är jätteviktigt för att det ska bli rätt från 
början och för att man liksom ska hålla en röd tråd när man kommer in i senare skeden i 
rekryteringen. – Viktor  
 

Det vi kan utläsa ur informanternas utsagor är att det ändå är helheten som har betydelse vi en 
rekryteringsprocess. Viktor uppger först att det är behovsanalysen och kravprofilen som är de 
viktigaste delarna men framhåller sedan hur viktigt det är att hålla sig till den röda tråden 
genom hela processen. Lindelöw (2008, s 89) framhåller att arbetet med behovsanalysen är 
betydelsefull för resten av rekryteringsprocessen och att det på så vis skapas kravprofiler som 
både uppfyller de förväntningarna som fanns på befattningen och även ökar förståelsen för 
hur vardagen ser ut för befattningshavaren och vilka krav denne har på sig. Vi tolkar detta 
som att behovsanalysen blir i det här fallet en viktig stomme till den fortsatta 
rekryteringsprocessen som man sedan bygger vidare på. 
 

4.2 Att arbeta med kompetens och kompetensbaserad rekrytering 
Denna huvudkategori som är att arbeta med kompetens och kompetensbaserad rekrytering 
innefattar kategorierna kompetens och kompetensbaserad rekrytering. Då kompetensbaserad 
rekrytering till stor del går ut på att fokuserat arbeta med just kompetenser och förklara vad 
dessa betyder inom organisationen bad vi våra informanter att definiera begreppet kompetens 
samt diskutera kompetensbaserad rekrytering.  
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4.2.1 Kompetens 
Informanterna fick möjlighet att definiera begreppet kompetens och utifrån deras definitioner 
kunde vi hitta många likheter men även många skillnader. Lindelöw (2008, s 51) menar att 
kompetens är de färdigheter och förhållningssätt människor använder för att skapa ett 
professionellt resultat i sitt yrke. Flera av våra informanter definierar kompetens som ett 
samlingsnamn för kunskap, erfarenheter, färdigheter, personliga egenskaper och förmåga att 
hantera de situationer som befattningen kräver. Karl menar att kompetens handlar om att 
matcha det som efterfrågas och att kompetens därför kan se ut på väldigt olika sätt. Han säger: 
”Kompetens för mig är kan man väl säga på något vis när man matchar det som är ett behov.” 
Kompetens handlar för Karl om matchning, alltså att en person som passar väl in och som 
tillgodoser behovet. Hanna menar att kompetens är kunskap och vilja, men att det måste 
finnas en förmåga att använda den. 
 

Man ska ha kunskap, vilja och förmåga att hantera dom situationer som uppdraget kräver. Ofta när 
man pratar om kompetens kan man se var är det det brister hos en individ. Är det i viljan eller är 
det i kunskapen? Är det kunskapen är det det lättaste för det är ju ganska så enkelt att fylla på 
kunskap. Det som är tråkigast är ju när viljan finns och kunskapen finns men inte förmågan. Då är 
det lite värre. – Hanna  

 
Vi tolkar Hannas resonemang som att de tre delarna kunskap, vilja och förmåga måste 
samverka för att kompetens ska finnas. Liknande resonemang för även Stockfelt (1988, s 113) 
som menar att kompetens är den delen där kunskap, vilja och tillfälle att agera möts. Linus 
tycker även han att kompetens är en samling av olika delar. Linus säger ”Kompetens för mig 
är en samling av kunskap, erfarenheter och förmågan att applicera det här till den verklighet 
man ska jobba i.” Kompetensen är i det här fallet också en samling av olika delar som måste 
samspela och det måste finnas förmåga att använda den i verkligheten, vilket är väldigt likt 
Andersson och Fejes (2010, s 61) definition som menar att kompetens är kopplat till individen 
och individens förmåga att praktiskt överföra kunskap till handling. Sammanfattningsvis kan 
det sägas att kompetens är något som kan tolkas på en mängd olika sätt och våra informanter 
hade alla var sitt sätt att göra detta på. 
 

4.2.2 Kompetensbaserad rekrytering 
När vi bad våra informanter att definiera kompetensbaserad rekrytering fanns det en 
gemensam nämnare, nämligen att fokus på kompetens ska löpa som en röd tråd genom hela 
processen. Helena menar att kompetensbaserad rekrytering handlar om tydliga definitioner på 
de olika kompetenserna som finns i kravprofilen.  
 

Kompetensbaserad rekrytering är att i kravprofilen tydligt definiera de här olika kompetensdelarna 
som behövs och vilka som är skallkompetenser, alltså skallkrav eller så. – Helena  

 
Vid kompetensbaserad rekrytering menar Helena att kompetenserna delas upp i skallkrav och 
meriterande krav där skallkraven övervägs noggrant. Skallkrav är de krav som inte under 
några omständigheter det kan göras avkall på. Detta går hand i hand med Lindelöw 
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Danielsson (2003, s 69 ff) som menar att kompetenser med fördel kan delas upp i avgörande 
och önskvärda. Författaren menar att det är möjligt att lära sig mycket nytt och att ett 
avgörande krav, eller skallkrav som Helena kallar det, kanske ska vara någon mer personlig 
egenskap. Vi tolkar det som att Helena arbetar efter detta i rekryteringsarbetet och är nöjd 
med hur det har fungerat.  
 
Karl menar att han tror att det är lätt att som arbetsgivare bli triggad av att sätta högre och 
högre krav om det exempelvis är många sökande till en tjänst. Han menar att det är viktigt att 
hålla sig till den kompetensnivå man har angett i kravprofilen.  
 

Man kan ju lätt tro att ju mer utbildning och ju mer erfarenhet man har och ju mer egenskaper man 
har som funkar i den här rollen men framförallt vad gäller utbildning och erfarenhet så kan man 
tänka som såhär att nu ska vi ha en person som ska jobba med ekonomiadministration, 
fakturahantering i systemet och kravet för det är att man är en god administratör som har en bra 
känsla för rätt och riktigt och ordning och reda och så. Men så söker man om det en sån tjänst 
skulle man då kunna tänka sig som såhär att det är väl jättebra att få in en som har disputerat i 
ekonomi men det är det ju inte alls. Det är inte bra att få in en ekonom ens alltså att man bli 
överkvalificerad för den rollen man har. – Karl  

 
Liknande resonemang för Lindelöw Danielsson (2003, s 57 f) när hon talar om att hålla sig till 
de egenskaper och färdigheter som är relevanta för tjänsten. Kompetensbaserad rekrytering är 
enligt våra informanter att utgå ifrån ett antal olika kompetenser som är i centrum och följer 
hela rekryteringsprocessen. Hanna menar att det är viktigt att tydligt fundera över vilka 
kompetenser som är viktiga i ett speciellt uppdrag. 
 

Kompetensbaserad rekrytering för mig innebär att man tydligt funderar över vilka eller vilken typ 
av kompetens som är viktig i ett speciellt uppdrag och att man sedan utformar sin intervjuguide på 
så sätt att man fokuserar på de kompetenserna. – Hanna  

 
Att bygga intervjuguiden på de kompetenser som är relevanta för tjänsten hjälper den som är 
ansvarig för rekryteringsprocessen att hålla fokus på dessa genom hela rekryteringsprocessen. 
En av informanterna som innehar en chefsroll var osäker på hur den kompetensbaserade 
rekryteringen faktiskt går till, och hade problem att definiera begreppet. Linus säger: 
”Kommunen har ju valt att kalla det såhär så jag har ju inte definitionen hur kommunen har 
tänkt egentligen.” Detta tolkar vi som att kommunikationen i kommunen inte har nått ut 
tillräckligt bra kring vad kompetensbaserad rekrytering innebär för dem. Risken med att inte 
till fullo förstå vad kompetensbaserad rekrytering går ut på är att exempelvis arbetet med en 
kompetensmodell kan bli felaktigt. Rowe (1995, s 17) menar att det är viktigt att alla 
inblandade i en rekrytering har ett gemensamt språk. Vidare säger han att det finns en risk att 
chefer utvecklar ett snedvridet och felaktigt språk som inte stämmer överens med övriga 
inblandade. Om inte kommunikationen kring definitioner och begrepp fungerar kan det bidra 
till onödiga störningar i rekryteringsarbetet.  
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4.3 Att arbeta med kravprofiler 
Till huvudkategorin att arbeta med kravprofiler tillhör kategorierna utformning av 
kravprofilen, diskussioner, diskriminering, personliga egenskaper, att arbeta med modeller 
och mallar, magkänsla och framtiden. Då syftet med undersökningen är att studera hur arbetet 
med kravprofiler ser ut i fyra kommuner kommer följande avsnitt besvara hur arbetet med 
dessa ser ut i verkligheten utifrån våra informanters utsagor.  
 

4.3.1 Utformning av kravprofilen 
Vi frågade våra informanter under intervjuerna hur de arbetar med att utforma kravprofiler. 
Lindelöw (2008, s 68) nämner en behovsanalys i två steg där det första steget handlar om att 
bestämma kraven för befattningen och det andra steget innebär att beskriva vilken typ av 
person som organisationen behöver. Karl menar även han att det måste bestämmas vad det är 
för typ av person organisationen vill och framförallt behöver ha, alltså det faktiska behovet.  
 

Vad är det vi vill ha för någonting? För det kan ju vara som så här att nämen nu är det någon som 
har slutat av någon anledning, gått i pension eller sagt upp sig, går till annat jobb i kommunen eller 
till en annan arbetsgivare. Då är det ett bra läge att fundera på vad är det vi faktiskt vill ha? Och 
vad är det vi faktiskt behöver ha? – Karl  

 
Vi tolkar detta som att det gäller att verkligen tänka till hur den här personen ska vara för att 
organisationen ska få det bästa resultatet. Helena menar att det krävs en tydlig 
uppdragsbeskrivning för att kunna sätta rätt krav. Hon säger: ”Jag skulle vilja säga att för att 
vara säker på att man sätter rätt krav så måste du ha en tydlig uppdragsbeskrivning i botten, 
börja med det.” Vi tolkar Helenas utsaga som för att resterande rekryteringsarbete ska bli bra 
bör det läggas tid och energi på förarbetet där uppdragsbeskrivningen ingår. Inga krav ställs 
som inte är nödvändiga för tjänsten menar Karin. Hon säger: ”Vi är försiktiga med kraven och 
ställer inga som inte är nödvändiga för tjänsten. Behöver man inte vara 180 centimeter lång så 
skriver vi inte det.” Detta går hand i hand med Lindelöw Danielssons (2003, s 32 ff) 
diskussion om att endast ta med relevanta kompetenser i kravprofilen. Informanterna berättar 
vidare hur de arbetar med utformningen av kravprofiler. Karl berättar att chefen gör 
kravprofilen direkt i ett elektroniskt verktyg där vissa fält redan är ifyllda, det är ingen annan 
som kontrollerar. Hanna menar däremot att kravprofilen visserligen är chefens ansvar men 
den ska göras av hela rekryteringsgruppen tillsammans, det är viktigt att genom en diskussion 
ta fram exempelvis kraven på utbildning.  
 

Det yttersta ansvaret för kravprofilen har chefen, men vi vill ju inte att cheferna ska åstadkomma 
dom på sin egen kammare, utan att alla som ingår i rekryteringsgruppen ska ha hjälpts åt för vi tror 
att kravprofilen blir bra mycket bättre om man är fler som sätter ett öga på dem. – Hanna  

 
Det finns en skillnad i hur det ser ut i dessa fall då chefen i det ena fallet gör arbetet med 
kravprofilen själv och i det andra så menar informanten att det är viktigt att tillsammans 
arbeta med kravprofilen. Martin och Pope (2008, s 85 f) talar om att det finns en risk med att 
lita helt till en kompetensmodell vid en rekrytering bara för att man har följt dess rutiner. Vi 
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tolkar detta som att det visserligen går att kontrollera utformningen av kravprofilen i det 
elektroniska verktyget med hjälp av fält som redan är ifyllda men att det i vissa fall inte är det 
bästa sättet att göra en kravprofil på. Hannas resonemang om att det ska vara flera personer 
som hjälps åt vid skapandet av en kravprofil låter som ett säkrare sätt då det på det sättet 
kommer flera infallsvinklar.  
 
Innan beslut om att en rekrytering ska göras menar Karl att man bör fråga sig om det går att få 
fram kompetensen inom organisationen som det ser ut nu eller genom utbildning.  
 

Jamen vi kanske har medarbetare redan idag som kan göra det här. Vi kanske kan utbilda någon 
utav våra medarbetare bara lite grann så har den tillräcklig kompetens för att kunna göra detta. – 
Karl  

 
Organisationen bör se efter om kompetensen finns inom verksamheten innan det kan vara 
aktuellt att söka efter ny personal. Granberg (2003, s 319) säger att denna metod är en 
möjlighet för kompetensutveckling eller kostnadsminskningar för organisationen. De personer 
som ska söka tjänsten ska matcha det behov och de kompetenser som krävs till tjänsten enligt 
Linus. Han säger ”Bara för att man har en person med en viss kravprofil idag, så betyder ju 
inte det att den som ska komma hit och göra samma jobb igen måste ha samma.” Lindelöw 
(2008, s 90) menar att det är viktigt att inte automatiskt ersätta en medarbetare med en ny. 
Detta har alla våra informanter tagit upp och diskuterat. Kravprofilen måste uppdateras i 
samma takt som tjänsterna förändras. Att ha en förståelse för att tjänster förändras med tiden 
innebär att det inte alltid är rimligt att nästa person som ska ta över befattningen är mycket lik 
den som lämnar. Vi tolkar det som att ha en öppenhet och förståelse för denna förändring 
skapar en positiv utveckling i organisationen.  
 
Utformningen av kravprofilen bör göras av flera personer i en diskussion för att öka 
chanserna att hitta rätt person till rätt plats förklarar Hanna. Viktor tycker att det är svårt att 
veta hur många egenskaper som ska anges i kravprofilen för att få bästa resultat. 
 

Ska man hellre ta med många egenskaper eller försöka tratta ner det? Ska man fånga in så mycket 
som möjligt eller ska man ha lite färre för att få ett lite bättre fokus och verkligen hinna gå igenom 
alla på intervjun? En svår balans. – Viktor  

 
Ibland görs kravprofilen för snäv och ibland för vid säger Knut, det finns både nackdelar och 
fördelar med båda sätten. Han menar att fördelen med en vid kravprofil är att ingen blir 
exkluderad och nackdelen är att det blir många ansökningar att gå igenom. Vi tolkar detta som 
att antalet kompetenser som ska ingå i kravprofilen är en svår fråga och hänsyn måste tas till 
dels hur arbetsmarknaden ser ut just nu och dels vara lyhörd från fall till fall.  
 
Knut tror att arbetet med kravprofiler inte är så bra som det skulle kunna vara idag, han tror 
att många chefer blir lata när det kommer till kravprofiler, vilket leder till att den blir slarvigt 
gjord. Karin berättar att det många gånger är väldigt bråttom att rekrytera och att man då vill 
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få ut en annons så fort som möjligt. Även Granberg (2003, s 319) diskuterar vikten av att 
befattningen tillsätts utan en längre vakans. Författaren menar att det är av betydelse att 
arbetsbördan för de andra inte blir för hög under en för lång period. Detta leder till att man 
ibland får hoppa över att göra kravprofilen ordentligt, och tänka att den kan göras senare.  
 

Ofta blir det bråttom för att anställande chef går runt och funderar över livet lite för länge. Sen när 
han väl fattar att medarbetaren ska sluta så ska det ut en annons väldigt fort. Då brinner det. – Knut  

 
Vi tolkar detta som att de rekryterande cheferna inte alltid inser vikten av arbetet med 
kravprofilen och hur tidskrävande rekryteringsprocessen kan vara. Även här verkar 
kommunikationen inte ha nått ända fram till de rekryterande cheferna. Inför varje rekrytering 
sätts en rekryteringsgrupp ihop berättar Linda och de som vanligtvis är med är HR-konsult, 
chef, facklig representant och en medarbetare. Denna grupp jobbar tight tillsammans under 
hela processen, från framtagandet av en kravprofil till intervjuer och urval. När kravprofilen 
ska utformas menar Linda att det är viktigt att bestämma vilka strategiskt viktiga kompetenser 
som krävs för denna tjänst och det är ofta chefen som vet detta. Det kan exempelvis handla 
om vilka erfarenheter och utbildningar som krävs. Knut berättar att det är olika personer som 
arbetar med olika delar i rekryteringsgruppen, alla är inte delaktiga från start till mål. 
Lindelöw Danielsson (2003, s 69 ff) menar att det är bra att ha en rekryteringsgrupp med olika 
personers synvinklar på befattningen. En skillnad mellan kommunerna som framkom i 
undersökningen var att i en av kommunerna var det olika personer som kom in i processen 
och gjorde olika delar, medan det i de andra kommunerna var samma personer med under 
hela rekryteringsprocessen och arbetade tillsammans med alla delar.  
 
Linus menar att de viktigaste delarna i rekryteringsprocessen är utformning av annons, 
intervjumomentet och samstämmigheten i rekryteringsgruppen. Vi tolkar dessa svar som att 
verkligen se till det faktiska behovet inom organisationen är enligt flera av informanterna en 
av de viktigaste delarna. Karin tycker inte att det går att säga vilken del av 
rekryteringsprocessen som är viktigast, och säger: ”Om man gör en jättebra kravprofil men 
struntar i resten så kan det ju bli pannkaka ändå”. Helena berättar att de för varje ny befattning 
gör en ny kompetensprofil.  
 

Vi gör uppdrags- och kompetensprofiler på alla våra befattningar som vi sen använder och lätt kan 
lägga in i kravprofilen sen, och dom använder man ju i medarbetarsamtal och utvecklingssamtal.  
– Helena 

 
Helena menar att kompetensprofilen också används vid kompetensutvecklingsplaner där det 
då enkelt går att se vilka eventuella utbildningsåtgärder som krävs och detta är något som 
även Lindelöw diskuterar. Lindelöw (2008, s 69) menar att mål och förväntningar ska 
formuleras så att de i framtiden kan mätas och utvärderas hur väl de har blivit uppnådda. Vi 
tolkar detta som att informanten inte bara tänker på att anställa i nutid, utan även tänker på hur 
kandidaten på lång sikt ska kunna växa i organisationen. 
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4.3.2 Diskussioner 
Flera av våra informanter har tagit upp diskussionen som en viktig del i arbetet med 
rekrytering. Hanna menar att det är viktigt att vrida och vända på begreppen och vara öppen 
för nya perspektiv och sätt att tänka kring kraven. Hanna säger: ”Vad skulle hända om vi inte 
ställer det här kravet, och om vi ställer det, vad händer då?” Vid utformningen av kravprofilen 
menar Vera att det är viktigt att flera är med och diskuterar fram vilka krav som ska vara 
meriterande och vilka som det inte går att göra avkall på. Om det är en chefstjänst som ska 
tillsättas är det viktigt att bjuda in medarbetare och facklig personal som får ge deras 
synpunkter om vilken typ av person som bör tillsättas. Diskussioner är ett moment som flera 
informanter anser vara betydelsefullt och med hjälp av många olika infallsvinklar verkar det 
bli bäst resultat. 
 
Linus menar att de arbetar lite olika beroende på vilken befattning det gäller. Vid helt nya 
befattningar diskuterar HR-konsult och chef tillsammans med medarbete från verksamheten 
vilka krav bör ställas på den här personen och de viktigaste kraven väljs ut. Är det en tjänst 
som finns sen innan finns också en kravprofil att gå tillbaka till. Linus menar att de då ser 
över den och gör eventuella ändringar. Vid en svår rekrytering är det ännu viktigare enligt 
Linus att ha en eller två diskussioner om vilka krav som ska ingå. Detta menar Lindelöw 
Danielsson (2003, s 32 ff) är ett bra arbetssätt, det är viktigt att kunna gå in i modellen och 
ändra kraven, allteftersom arbetet och omvärlden förändras. Att ständigt bevaka omvärlden 
och dess förändringar är betydelsefullt för att göra ett bra rekryteringsarbete. Om arbetet med 
kravprofilen sker på ett dynamiskt vis, som diskussioner ger, finns en större möjlighet att den 
hela tiden matchar omvärldens förändringar.  
 

4.3.3 Diskriminering 
Något annat som alltid är aktuellt när det handlar om arbetet med kravprofilen är frågan om 
diskriminering. När det handlar om diskriminering vid rekryteringsprocessen säger Karl att de 
undviker att diskriminera genom att fler personer diskuterar och deltar i rekryteringsarbetet. 
Karl säger: ”Det vi gör är att vi vill att flera ska vara med i rekryteringen. Man har en 
rekryteringsgrupp så att man får liksom lite fler influenser.” Risken för förekomsten av 
diskriminering kan minskas säger Karl när flera personer diskuterar och deltar i 
rekryteringsprocessen. Han menar tillsammans med flera andra informanter att det är viktigt 
att tänka på dolda värderingar som kan leda till indirekt diskriminering. Linda säger att krav 
som kan uppfattas som indirekt diskriminerande måste vara väl underbyggda.  
 

Ofta om det handlar om myndighetsutövning som det ofta gör i kommunen så kanske man har 
ganska höga krav på svenska, god svenska i tal och skrift. Och där har vi ju ett litet dilemma, för 
att det kan ju uppfattas som diskriminerande mot personer med annan språklig bakgrund, men 
samtidigt då om det är befogat för tjänsten att man verkligen behöver god svenska, i tal och skrift 
och vi kan motivera det så är det ju inte diskriminerande i sig. – Linda  
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Kandidaten måste behandlas objektivt och de yttre attributen såsom tatueringar, piercingar 
och kläder måste skalas bort (Lindelöw Danielsson 2003, s 30 f). Författaren menar att de som 
är ansvariga för rekryteringen ska bortse så mycket som möjligt från en individs fysiska 
attribut, för att istället fokusera på det som är relevant för arbetet. Hanna berättar att de arbetar 
med diskriminering genom att inte ställa irrelevanta krav, att skala bort personens utseende, 
ålder, ursprung osv, det är kompetensen som ska bedömas. Helena säger att det finns ett 
avsnitt inlagt i processen där chefen tittar på kraven, för att se till att de inte är för högt satta. 
De tänker på att mångfalden finns i organisationen och utbildar cheferna i detta. Även Karl 
säger att cheferna utbildas för att arbeta förebyggande för att undvika diskriminering. 
Informanterna är alla överens om att det är viktigt att hålla dessa frågor levande eftersom man 
hela tiden ställs inför nya situationer. Vi tolkar dessa informanters utsagor som att de alla är 
medvetna om riskerna med att diskriminera och arbetar med att undvika detta så mycket som 
möjligt.  
 

4.3.4 Personliga egenskaper 
Lindelöw Danielsson (2003, s 57 f) menar att ett problem med kravprofilen är att det kan bli 
en lång önskelista med önskvärda kompetenser och personliga egenskaper. Karl tycker att det 
är viktigt att rätt egenskaper anges för tjänsten och att de inte är för många. Dessa verifieras 
dock först vid ett personligt möte med kandidaten.  
 

Jag tycker mig ändå se en tydlig tendens som handlar om de personliga egenskaperna. Och där är 
det svårare att göra gallring utifrån handlingarna så att säga utan man måste träffa personen och 
helst skulle man vilja ha personen i arbete. – Karl  

 
Karl betonar dock att en anställningsintervju kan vara väldigt laddad för kandidaten som 
kanske är väldigt nervös och då kan de personliga egenskaperna ha svårt att framträda. 
Intervjumomentet kan vara en mycket laddad situation för många människor. Vi tolkar det 
som att Karl har stor erfarenhet med att arbeta med rekrytering och intervjusituationer och 
innehar en god kunskap om detta. Det är väldigt viktigt med de personliga egenskaperna anser 
alla våra informanter. Helena menar att de personliga egenskaperna är mycket viktiga 
eftersom kunskap inte fungerar ensamt. Det måste finnas vilja och förmåga att använda den. 
Kunskap kan alltid inhämtas, men drivkraft, vilja och personliga egenskaper ligger i personen 
menar Helena.  
 

De personliga egenskaperna är nästan viktigare för kunskap kan du alltid inhämta, men viljan och 
förmågan och drivkraft och ditt sätt att vara är lite svårare att lära, det ligger i dig. – Helena  

 
Vi tolkar detta som att Helena anser att man inte ska stirra sig blind på de formella 
kunskaperna, det är enklare att ändra på och bygga på en individs kunskaper än individens 
personliga drag. Linus anser även han att de personliga egenskaperna kan bli helt avgörande, 
men tillägger att de formella kraven måste uppnås.  
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Det här är som att hoppa höjdhopp, ungefär. Det är alltså, du lägger ribban på en nivå där du 
tänker här ska de formella kraven finnas, här ska erfarenhetskraven ligga. Och då blir det där ska 
du över. – Linus  

 
Vi kan tolka detta som att Linus är mer noga med de formella kraven men han menar att det är 
de personliga egenskaperna som avgör vem som blir anställd i slutändan, så länge de formella 
kraven är uppfyllda. Urvalet av kandidater kan enligt Vera delas in i två steg, vid det första 
steget menar hon och även flera av våra informanter att man får utgå ifrån de lite mer hårda 
kraven som exempelvis utbildning. Under och efter intervjun är urvalet däremot kopplat till 
de personliga egenskaperna, då är det de som är avgörande för vem som får tjänsten.  
 

När man gör urval på bara CV:n när man inte har personen framför sig då kan man ju såklart inte 
göra urvalen på ett säkert grundat sätt kopplat till dom personliga egenskaperna. – Vera  

 
Knut säger att det är jätteviktigt med de personliga egenskaperna och hur människor bemöter 
andra och menar att det är viktigt att personen är bildbar och fungerar i sociala sammanhang. 
Knut och Vera talar båda om att så länge en person är bildbar är de personliga egenskaperna 
mycket viktigare än de teoretiska och det är de som skiljer en person från mängden.  
 

Att man funkar och är duktig och bra är jättemycket viktigare än de teoretiska kunskaperna man 
har. Sen kan du ju aldrig arbeta som sjuksköterska utan att ha ditt leg men det är ändå de 
personliga egenskaperna som skiljer dig från mängden. – Knut  

 
Vi tolkar detta som att de personliga egenskaperna är speciellt viktiga i arbeten där det ingår 
sociala kontakter. En person kan alltid lära sig teoretiska kunskaper, men måste kunna fungera 
i den verkligheten man lever i. 
 

4.3.5 Att arbeta med modeller och mallar 
Samtliga informanter berättar att de vid rekryteringsprocessen använder både 
kompetensmodeller och stödmallar för att sätta samman en kravprofil och säkerställa att 
processen går till på ett bra sätt. Martin och Pope (2008, s 85 f) menar att kompetensmodeller 
används på ett statiskt sätt av chefer som kan känna sig bekväma med ett beslut som fattats 
efter modellens rutiner. En risk med detta är att tron på modellen är för stor och potentiella 
kandidater kan ha valts bort. Vera menar att det är viktigt att ha en vidsynthet och öppenhet 
inför omvärlden för att på det viset minska risken för att exkludera potentiella kandidater. 
Detta kan vi tolka som att hon tycker att den som är ansvarig för rekryteringen kan ha ett 
öppet sinne och inte lite blint på en modell eller en mall. 
 

Att man också som rekryterare har en kunskap kopplat till att det kan finnas fantastiska människor 
som kanske gör jobbet precis lika bra men som inte har 20 års erfarenhet. – Vera  

 
Vi tolkar detta som att hon tycker att det är viktigt att vara medveten om att det kan finnas 
fantastiska människor med ingen eller lite erfarenhet som skulle passa för befattningen lika 
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bra som personer som har 20 års erfarenhet. Det gäller att se på en situation från olika håll 
menar Vera. På så sätt tänker vi att hon är medveten om vikten av att inte lägga all makt på en 
kompetensmodell utan även lita på sin egen känsla och erfarenhet. Detta är något som Kirton 
och Healy (2009, s 308) diskuterar. De menar att hänsyn måste tas till individen i fråga och att 
den som rekryterar inte bara kan förlita sig fullt ut på en byråkratisk modell för att 
kompetensbaserad rekrytering ska fungera så bra som möjligt.  
 
Hanna säger att de har en lyhörd rekryteringsgrupp och att de jämför med andra kommuner så 
ofta de kan och ser till att processen kring kravprofilen lever och hela tiden utvecklas. De får 
även input av nya kollegor, de menar att kravprofilen är ett levande material som ständigt 
måste ändras. Helena pratar om att de har en mall för kravprofil som innehåller utbildning, 
erfarenhet och andra kunskapskrav. Här ska även de mer personliga egenskaperna beskrivas 
såsom inre drivkrafter och individens förhållningssätt. Helena nämner också en 
prioriteringslista.  
 

Och sen har vi till sist också alltid med en prioriteringslista, vilka 4 saker vi absolut inte är beredda 
att göra avkall på, och det stöttar oss i att har man inte de här sakerna, då ska vi inte anställa, då får 
vi gå ut en gång till. – Helena  

 
Med hjälp av mallen och prioriteringslistan kan fokus hållas på det som är viktigast och mest 
centralt i varje specifik rekrytering. Vi tolkar det som att hon är nöjd med detta sätt att se till 
att rekryteringen håller hög kvalité och på det viset kan de göra ett säkrare urval. För att 
stödmallarna ska användas på ett korrekt sätt berättar Helena att alla chefer får två eller tre 
utbildningar per år i strategiskt rekrytering och på så sätt säkerställs att alla använder samma 
tänk. De jobbar hela tiden aktivt med dessa dokument för att de ska hållas uppdaterade. Rowe 
(1995, s 17) menar att det är viktigt att ett gemensamt språk och en tydlig terminologi används 
vid en rekrytering och att det finns en risk att chefer annars utvecklar ett eget språk som kan 
bli felaktigt eller snedvridet. Författarnas resonemang passar väl med Helenas tankar om 
utbildningar för att cheferna hela tiden ska vara uppdaterade på området och att de alla ska 
sträva åt samma håll. 
 
Martin och Pope (2008, s 85 f) skriver att kompetensmodellerna för kravprofiler och 
rekryteringar ofta är för svåra och detaljerade vilket då kan leda till att arbetet inte blir gjort 
som det ska eller att chefen förlitar sig alltför mycket på modellen. En av våra informanter 
berättar om arbetet med kravprofilen. Knut säger: ”Problemet med kravprofilen är att de är 
tråkiga och att det inte finns någon tid att göra dessa på.” Att arbetet med en kravprofil 
upplevs som tråkigt och onödigt kan möjligtvis förklaras med att personer som ska använda 
denna kanske inte förstår alla delar till fullo och framför allt inte förstår syftet med den. 
Personen upplever en känsla av att inte förstå uppgiften vilket leder till en känsla av 
förvirring. Det blir istället för ett stöd och hjälp en onödig börda som bara tidkrävande och 
som känns onödig.  
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Linda säger att de arbetar med en modell som utgår från Malin Lindelöws kompetensmodell. 
Linda berättar att modellen uppdateras och ändras med jämna mellanrum.  
 

I och med att den också grundar sig i Malin Lindelöw och hennes forskning och så känns det som 
att den är, den känns ganska kvalitetssäkrad som mall. – Linda  

 
Lindelöw Danielsson (2003, s 32) menar att hennes kompetensmodell kan fungera som en 
mall för att kartlägga den exakta innebörden av de olika kompetenserna. Vi tolkar detta som 
att Linda har en stor tillit och ett okritiskt förhållningssätt till Malin Lindelöw och hennes 
forskning. Bara för att det finns en väl utarbetad modell som är detaljerad och innehållsrik så 
bör även det sunda förnuftet få råda ibland. Så länge en sökande uppfyller de skallkrav som är 
angivna så är det sen upp till ett visst mått av sunt förnuft att få avgöra vem som får 
befattningen. 
 
Martin och Pope (2008, s 83) höjer ett varnande finger för att förlita sig alltför mycket på en 
modell och anser att den ska användas som ett verktyg och inte en tvångströja. De menar att 
chefen ska ha frihet att göra egna bedömningar baserad på dennes erfarenhet och sunda 
förnuft.  
 

4.3.6 Magkänsla 
Hallén (2005, s 3) menar att den som ansvarig för rekryteringen bör undvika att endast lita till 
sin magkänsla vid rekryteringsprocessen. Han säger att det då finns en stor risk att det blir en 
felrekrytering och det är omöjligt att sekundsnabbt kunna få en sann bild av hur en person 
kommer fungera som anställd på arbetsplatsen. För att undvika en felrekrytering menar 
Helena att det är viktigt att alltid hålla sig till kravprofilen i rekryteringens alla steg, om 
avsteg tas från den kan det innebära problem längre fram, det är då det kan bli en 
felrekrytering.  
 

Att kunna tydligt tala om att det här kan vi inte göra avkall på om vi så måste avbryta 
rekryteringen så kommer vi aldrig göra avkall på det här. Risken finns annars att man på något sätt 
förälskar sig i kandidaten eller man tycker det är en trevlig person som man blir lite såld på när 
man sitter i intervjun och så glömmer man kravprofilen. – Helena  

 
Detta stämmer väl överens med Lindelöws (2008, s 90) diskussion om magkänsla där hon 
menar att risken inte blir så stor att man rekryterar någon som är lik en själv när en bra analys 
är gjord som har resulterat i en bra kravprofil som man sedan håller sig till. Har du inte en 
träffsäker kravprofil menar Helena att det kommer att komma in personer i din organisation 
som inte behövs. Hon säger att personerna möjligtvis är trevliga och liknar dig själv men 
kommer inte tillföra organisationen det som krävs framöver. Vi tolkar detta som att Helena 
tycker att det är tryggt att kunna luta sig på kravprofilen för att undvika felrekryteringar. Det 
är mänskligt att fästa sig vid olika typer av människor och genom att hålla sig till kravprofilen 
riskerar man inte att få in fel typ av person till organisationen.  
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4.3.7 Framtiden 
En annan viktig aspekt när det handlar om att utforma kravprofiler är att tänka på framtiden. 
Enligt Vera är långsiktiga frågor viktiga.  
 

Långsiktiga frågor kopplat till vart ska man någonstans? Hur ser verksamheten ut? Är det så att 
man ska utvecklas åt något håll? Hur ser gruppen ut dit man ska rekrytera och så vidare. – Vera   

 
Dessa aspekter är viktiga inför arbetet med en kravprofil enligt flera av våra informanter. Karl 
berättar att när de gör en rekrytering gör de den på lång sikt. Hur tjänsten ser ut nu och om 
den kommer att finnas kvar inom två eller fem år är frågor som måste tas hänsyn till vid en 
rekrytering. Det är viktigt att se till behovet nu idag och även behovet i framtiden.  
 

Det är ju väldigt viktigt att man vågar känna där då att man vågar ta hjälp och få stöttning i kring 
det så man inte då sitter där och skriver liksom en kravprofil som är, ja inte är rätt utifrån hur 
marknaden ser ut idag. – Karl  

 
Att ha med tankar inför hur det kommer se ut i framtiden är en stor del av rekryteringsarbetet, 
också att vara flera personer som kommer med åsikter är en betydelsefull del. Hanna menar 
att utvecklingspotentialen är väldigt viktig, framförallt vid anställning av unga personer som 
kanske kommer till sitt första jobb. De anställs med en tanke om att de ska kunna växa inom 
organisationen och det är viktigt att tänka på vid arbetet med kravprofilen. Den som ansvarar 
för rekryteringen måste se framåt och överväga förändringar inom företaget och hur de i 
framtiden påverkar behovet av kompetens (Lindelöw 2008, s 84 f). I början av 
rekryteringsprocessen diskuteras framtiden och om det på sikt kommer att ske förändringar i 
organisationen som kräver vissa speciella kunskaper säger Vera. På så vis har de alltid 
framtiden i åtanke.  
 
En fråga som informanterna fick besvara var hur uppföljningsarbetet kring en rekrytering såg 
ut. Linda är den enda informanten som berättar att de faktiskt följer upp rekryteringen.  
 

Vi på HR i alla fall vi ska kontakta chef efter ett halvår tror jag det är och följa upp då och se om 
man är nöjd med rekryteringen och så vidare. – Linda  

 
Hon nämner också att de efter ett halvår ska skicka ut en enkät för att ta reda på hur det 
fungerar. Knut har en annan syn på uppföljning och säger att det inte blir någon naturlig 
uppföljning eftersom de flesta anställningar sker tillsvidare och han menar att uppföljning då 
inte känns berättigat. Linda upplevs ha ett större intresse i att följa upp och utvärdera de 
rekryteringar som görs. Vi har insett att arbetet med att följa upp rekryteringen ser ut på olika 
sätt i de kommuner som har studerats.  
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4.4 Träffsäkra kravprofiler  
Träffsäkra kravprofiler är nästa huvudkategori och innehåller kategorierna träffsäkerhet, den 
röda tråden, rätt person på rätt plats och framgångsfaktorer. Nedan presenteras analys och 
resultat av de kategorierna.  
 

4.4.1 Träffsäkerhet 
Hanna menar att träffsäkerhet säkerställs genom att det är många personer som ingår i 
rekryteringsgruppen, att det på så vis blir många infallsvinklar. Hon tar upp att det är viktigt 
att uppmärksamma utbildningskravet. 
 

Man får passa sig att man inte exkluderar personer, så att det finns så många alternativa 
utbildningsvägar liksom, och folk som plockar ihop sina egna kurser och sånt. – Hanna  

 
Hanna menar också att en HR-konsult ofta behöver stötta cheferna i att tänka i dessa banor, 
men det är ändå chefen som äger kravprofilen. Vi tolkar det som att denna HR-avdelning är 
medveten om att cheferna inte alltid har ett så brett tänk när det gäller utbildningar. Linda 
säger även hon att det är viktigt att det är flera personer som sitter med vid skapandet av en 
behovsanalys och kravprofil. Det är särskilt viktigt att någon eller några av dessa personer har 
insyn i verksamheten där personen ska arbeta, på det sättet menar hon att man får en sann 
kravprofil. Att ständigt gå tillbaka till kravprofilen vid urval och intervjuer och ställa finurliga 
frågor vid intervjun för att verkligen få reda på vad det är för typ av person man har framför 
sig anser Helena är viktigt för en träffsäker rekrytering. Efter en intervju är det viktigt att sitta 
ner och se över nyckelorden och jämföra kandidaten mot kravprofilen. Detta stämmer väl 
överens med hur Lindelöw Danielsson (2003, s 38) definierar kompetensbaserad rekrytering. 
Författaren menar att det är viktigt att under hela rekryteringsprocessen gå tillbaka till 
kompetenserna i kravprofilen och att de ska vara i fokus från början till slut. Linus säger att 
när alla i rekryteringsgruppen har ungefär samma uppfattning av den person de träffat brukar 
det vara lyckosamt.  
 

Ibland så är det ju så att vi har olika bilder och då har vi lärt oss att då ska man antingen träffa 
personen en gång till, se om det är någonting som klarnar eller så är det såhär, men då är inte den 
här personen lämplig för oss. – Linus  

 
Karl menar att en träffsäker kravprofil har en stor betydelse för en framgångsrik rekrytering, 
men att det samtidigt är viktigt att tänka på vem som tar emot ansökningarna och hur den 
personen tolkar kraven. Detta stämmer överens med hur Kirton och Healy (2009, 302) 
resonerar, de menar nämligen att det är svårt att använda kompetensbaserade bedömningar vid 
anställning på grund av att det i slutändan alltid är en människa som avgör vem som ska få 
tjänsten. Hanna menar att en träffsäker kravprofil garanterar professionalitet genom hela 
processen och hon framhåller hur viktigt det är med att ta referenser på kandidaterna.  
 

Men om cheferna bara visste, hur många misslyckade rekryteringar vi hade kunnat undvika genom 
att faktiskt ta referenser och ta referenser även internt så ser man nog lite annorlunda på det.  
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– Hanna  
 
Professionalitet är viktigt för Hanna och vi tolkar det som att det har skett en del 
felrekryteringar där hon inte har varit delaktig i hela processen och som därmed har skapat en 
irritation hos henne. När vi talade med Viktor om hur en träffsäker kravprofil ska se ut 
berättade han om ett arbetssätt de har i kommunen.  
 

Vi har en kortlek med ett gäng med egenskaper, det blir som ett litet kortspel. Vi lägger ut de här 
på bordet och det finns lite olika kategorier, det blir lite roligt för chefen som får välja och kanske 
ibland tvingas välja mellan två som är ganska lika. Där kan man jobba i en diskussion med chefen. 
– Viktor  

 
För att få rätt person till rätt plats tycker Viktor att denna metod är bra. Vi fick känslan av att 
detta är något som har fungerat i Västerås kommun och som har skapat en vilja och en större 
förståelse hos cheferna. Något som kan kopplas till detta arbetssätt är Grigoryevs (2006, s 17) 
modell med nyckelkompetenser. Vi tänker oss att de egenskaper som står skrivna på de kort 
som Viktor pratar om och som läggs ut framför en rekryterande chef är de övergripande 
egenskaperna. När chefen sedan väljer ut endast ett fåtal kort kan det jämföras med det urval 
av nyckelkompetenser som Grigoryev talar om. Hanna berättar att de ibland väljer att 
komplettera den traditionella intervjun med andra urvalsmetoder för att göra det lite mer 
intressant och för att få en mer tillförlitlig bild av kandidaten.  
 

Vi kan ge kandidaterna något som de får resonera kring och antingen lösa direkt på plats eller få i 
uppgift mellan intervju nummer ett och intervju nummer två att fundera kring. En viss situation 
som uppstår och hur man hade hanterat den. – Hanna  

 
På det här sättet menar Hanna att de ser hur personen hanterar en viss situation. Detta kan 
jämföras med den femte delen i kompetenshjulet som Hallén (2005, s 18 f) diskuterar. Den 
delen handlar om funktionell kompetens som visar hur de andra delarna i hjulet tillämpas och 
används och ett exempel på detta kan vara förmågan att lösa problem. När Hanna berättade 
om deras uppgift till kandidaterna kopplade vi ihop det till Kahlke och Schmidts definition på 
kompetens, kompetensisberget (Kahlke & Schmidt 2002, s 56). När de ger kandidaten en 
uppgift att fundera över tolkar vi det som att de på det viset går djupare ner under ytan och 
försöker hitta kandidatens motivation och personlighetsdrag.  
 
En träffsäker kravprofil ska enligt Linda vara konkret, på det sättet blir det lättare att matcha 
sökandena mot den och hon menar att den har en väldigt stor betydelse för en träffsäker 
rekrytering.  
 

Lyckas vi få till den bra, då ställer vi rätt frågor till personerna och till referenspersonerna och vi 
bedömer ju kandidaterna på rätt grunder och lyckas vi med det så har vi de bästa 
förutsättningarna för att få till rätt person på rätt plats. – Linda  
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Vi tolkar detta som att en välarbetad kravprofil får resterande rekryteringsarbetet att löpa på 
utan större svårigheter. 
 

4.4.2 Den röda tråden 
Något som flera av våra informanter har framhävt som mycket viktigt i arbetet med 
rekryteringsprocessen är att hela tiden hålla sig till den röda tråden. Det framkom även att alla 
våra informanter tycker att fokus ska ligga på de sökandes kompetenser under hela processen, 
att det är en bra grund att stå på. Vera menar att man ska vara noga med att utforma en 
kravprofil som man sedan utgår ifrån genom hela processen. 
 

Alltså att man analyserar och gör en kravprofil utifrån tjänstens behov och innehåll, och att man 
följer dom hela vägen från att man sätter den där kravprofilen och intervjuar och referenstagningar 
och gör tester och så vidare. – Vera  

 
Helena talar också om att det ska gå att koppla kravprofilen till uppdraget. Hon säger: ”En 
träffsäker kravprofil är när man kan koppla kravprofilen till uppdraget egentligen. Där man 
faktiskt ser den röda tråden.” Lindelöw Danielsson (2003, s 27 f) menar att vid 
kompetensbaserad rekrytering är kompetenserna i fokus i hela rekryteringsprocessen, i 
urvalet, vid referenstagning och vid intervjuerna. Vid alla delmoment läggs fokus på de 
sökandes kompetens och bedömningen av deras förmåga att använda de önskvärda 
kompetenserna. Detta resulterar i en tydlig grund där de mest intressanta sökande kan 
jämföras för att den rekryteringsansvarige ska kunna fatta det slutgiltiga beslutet (Lindelöw 
Danielsson 2003, s 37 f). Vi tolkar detta som att göra ett grundligt förarbete, alltså att göra en 
välarbetad behovsanalys och kravprofil och sedan återkomma till dessa leder till att processen 
blir strukturerad och att fokus på kompetens kan hållas.  
 

4.4.3 Rätt person på rätt plats  
Målet med rekrytering är att få rätt person till en tjänst. Karl menar att om organisationen inte 
hittat den rätta personen måste de våga göra en ny rekrytering, och fundera över vad som gick 
fel. Han säger: ”Det är jätteviktigt att man vågar ta om. Fundera på varför har vi inte fått den 
typen av person som söker nu då?” Karl menar att man ska vara försiktig med att ställa upp 
för många krav eftersom att det då finns en risk att ingen passar och detta stämmer bra 
överens med Lindelöw Danielssons (2003, s 69 ff) tankar när hon skriver att det är viktigt att 
rangordna kompetenserna så att kravprofilen inte blir orealistisk och utesluter potentiella 
kandidater. Hanna pratar om att det är viktigt att veta hur det ser ut med kompetensen i sin 
egen organisation.  
 

Att som ledare ha klart för sig hur det ser ut med kompetens i den organisationen man ansvarar för, 
att veta var man är stark, och vad man skulle behöva komplettera, så att man inte rekryterar more 
of the same, att man verkligen ser rekryteringen som en möjlighet att förflytta verksamheten i den 
riktningen som man behöver. – Hanna  

 



 53 

Vi tolkar det som att Hanna talar om att se helheten i organisationen och på så vis kunna 
strategiskt styra den mot de uppsatta målen. Alltså att använda en person som en del i det 
strategiska arbetet för att uppnå målen. Helena säger att den rekryterande chefen måste kunna 
säga vilka personliga egenskaper som gynnar gruppen, är det exempelvis mestadels drivande 
personer kanske en analytisk person behövs. Även Knut menar att det är viktigt att ha koll på 
verksamheten och veta vad för typ av person som behöver anställas. Hur ser gruppen ut idag? 
Samma typ av tjänst behöver ofta olika personlighetstyper. Knut säger: ”Det finns ju till 
exempel olika typer av sjuksköterskor, konsultativa och praktiska. Det är ju väldigt stor 
skillnad på dem.” Det finns ett ansvar hos cheferna att vara medveten om och hålla sig 
uppdaterad kring vilka kompetenser de nuvarande anställda har. Man bör tänka på att inte 
använda samma kravprofil till alla nya rekryteringar på samma befattning eftersom en grupp 
behöver olika personlighetstyper för att fungera. Linus menar att intervjuarens förmåga är 
väldigt betydelsefull när det kommer till att få rätt person till rätt plats och det går hand i hand 
med Grigoryevs tankar om utbildade intervjuare. Grigoryev (2006, s 17) diskuterar 
felrekryteringar och menar att de som håller i intervjun bör vara utbildade för detta, dels för 
att kunna bedöma nyckelkompetenserna för tjänsten, men också för att kunna upptäcka de 
ledtrådar som kan visa eventuella framtida problem med en kandidat.   
 

4.4.4 Framgångsfaktorer 
I undersökningen har det framkommit vissa framgångsfaktorer när det gäller 
kompetensbaserad rekrytering. Linus menar att en framgångsfaktor är att som chef ta hjälp av 
HR-konsulter och få stöttning genom processen av de som kan och arbetar med rekrytering 
dagligen. Vi tolkar Linus utsaga som att chefer stundtals kan agera utan att få den här 
stöttningen som ändå erbjuds. Att ta hjälp av personer som har en mycket god kunskap om 
rekrytering och där frågor rörande rekrytering ingår på en daglig basis är ett klokt beslut. Vera 
anser att en framgångsfaktor handlar om vilken attityd den som ansvarig för rekryteringen 
har. Hon säger: ”Sen tror jag att en lyckosam rekrytering handlar om att man har en positiv 
attityd.” Likaså att låta kandidaterna ställa frågor tillbaka vid intervjutillfället menar hon är 
viktigt. Vi tolkar Veras tankar kring att ha en positiv attityd som att det leder dels till en 
lyckad rekrytering för den personen som slutligen blir anställd. Den positiva attityden gör det 
även möjligt att upprätthålla en god relation med de kandidater som inte fick tjänsten men 
som kan bli intressanta för framtida rekryteringar. Lindelöw Danielsson (2003, 51 f) menar att 
en organisation har mycket att vinna på att vara positiv och konkret i kommunikationen med 
de sökande som inte fått arbetet. En sökande som har fått ett positivt intryck och vet vad det 
var som gjorde att någon annan var bättre lämpad för arbetet kan exempelvis vara en framtida 
kund eller rekommendera organisationen till andra som söker arbete.  
 
Flera av HR-konsulterna nämner även förberedelsearbetet som en framgångsfaktor. De menar 
att det är viktigt att ta sig tid till att göra en riktigt bra kravprofil. Hanna menar att det är 
viktigt att alla i rekryteringsgruppen är eniga om vilka krav som är skallkrav och vilka krav 
som endast är meriterande eller önskvärda. 
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Det är just att man har gjort ett bra underarbete såsom målarna brukar säga, om man tar dom som 
liknelse, man kan inte måla en vägg och få det snyggt om man inte har gjort ett bra underarbete, 
och att man faktiskt är överens i rekryteringsgruppen om vad det är man söker. För vi tror ju att 
man kan tro att man vet ibland, om man inte har pratat igenom det ordentligt, sen visar det sig 
liksom när man sitter där att man faktiskt har en olik bild. – Hanna  

 
Vi tolkar detta som att informanten anser att kommunikationen och förberedelsearbetet är 
delar som det bör läggas mycket energi på för att undvika problem senare i processen. Linus 
menar att det inte bara är en träffsäker kravprofil som leder till en framgångsrik rekrytering 
utan det är otroligt viktigt att de sökande attraheras av kommunen som arbetsgivare. Speciellt 
viktigt är detta vid en rekrytering där kommunen vill fånga kandidater som redan har ett annat 
arbete. Han säger: ”Att man attraheras av kommunen som arbetsplats, att vi kan beskriva att 
vi har häftiga arbetsuppgifter framför oss.” Linus berättar vidare att attraktionen är en stor del 
av rekryteringsprocessen och hur träffsäker en kravprofil än är, måste det finnas lämpliga 
kandidater som upptäcker annonsen och vill söka tjänsten. Linus säger även att en kravprofil 
har nog inte så stor betydelse utan att attraktionen är viktigare. Att kunna beskriva 
arbetsuppgifterna på ett lockande vis kan vara viktigare än att ange de exakta formella kraven 
för tjänsten menar han. Han framhåller att det är viktigt att som kommun göra allt för att 
betraktas som en attraktiv arbetsgivare.  
 

Ett av de absolut bästa sätten att rekrytera på, det är kärlek. Att locka till sig kompetens från andra 
regioner. Det ska finnas en anledning att söka jobb i regionen, antingen har man sin käresta där 
eller så vill man tillsammans med sin käresta flytta till regionen. – Linus  

 
Eftersom det i en kommun finns flera tusen befattningar som ska vara tillsatta är 
attraktionskraften betydande. Ur Linus citat kan vi tolka det som att denna kommun aktivt 
arbetar med att locka till sig den rätta kompetensen.  
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5 Sammanfattande diskussion 
I detta kapitel kommer vi först redogöra för de slutsatser som har framkommit i vår 
undersökning. Därefter följer en resultatdiskussion och metodvalen diskuteras. Slutligen ges 
förslag på framtida forskning. 
 
I kapitlet kommer undersökningens frågeställningar att besvaras. Dessa är: 

1) Hur utformas en kravprofil vid kompetensbaserad rekrytering? 
2) På vilket sätt är en kravprofil träffsäker inom kompetensbaserad rekrytering? 

 

5.1 Slutsats 
Syftet med undersökningen var att studera hur arbetet med kravprofiler ser ut i fyra olika 
kommuner. Detta har gjorts genom att vi dels har intervjuat anställda som arbetar med 
rekrytering vid de olika kommunerna, dels genom att vi har studerat styrdokument över 
kommunernas rekryteringsprocess. Resultatet av undersökningen visar att kommunernas 
tillvägagångssätt vid arbetet med kravprofiler skiljer sig något åt. Karlstads kommun talar om 
vikten av att få flera olika infallsvinklar och föra många diskussioner vid skapandet av en 
kravprofil. I Linköpings kommun stöttar HR-konsulter de rekryterande cheferna i 
rekryteringsarbetet. Halmstads kommun arbetar aktivt med olika typer av mallar vid 
rekryteringsarbetet. De arbetar grundligt med att utforma kravprofiler på ett sätt som gör dem 
möjliga att utgå från även vid senare delar av rekryteringsprocessen. Västerås kommun 
utformar alltid en ny kravprofil vid en rekrytering och har en öppenhet för hur kunskap har 
inhämtats hos kandidaterna. De diskuterar att kunskap kan ha erhållits både genom utbildning 
och genom olika erfarenheter. I följande avsnitt besvaras studiens frågeställningar. 
 

5.1.1 Hur utformas en kravprofil vid kompetensbaserad rekrytering? 
En kravprofil inom kompetensbaserad rekrytering utformas dels genom att det ställs relevanta 
krav som inte är för höga, dels genom att kraven tillkommer genom diskussion med flera 
personer i organisationen som har olika infallsvinklar att bidra med. En annan viktig aspekt 
när en kravprofil ska utformas är att alla inblandade vet vilken typ av person som ska 
rekryteras och att de är väl insatta i organisationen. Att vara öppen för nya personligheter när 
en befattningshavare avslutar sin anställning är något som kommunerna arbetar med vid 
utformningen av en kravprofil. Bara för att Kalle har lämnat befattningen behöver inte en ny 
Kalle anställas. Kravprofilen ska inte bli en slags önskelista med alldeles för många krav. 
Endast de noggrant övervägda kraven ska stå med för att förhindra att kravprofilen blir alltför 
snäv. Det kan leda till att ingen når upp till kraven. 
 

5.1.2 På vilket sätt är en kravprofil träffsäker inom komptensbaserad rekrytering? 
Inom kompetensbaserad rekrytering är en kravprofil träffsäker när den kan användas genom 
hela rekryteringsprocessen, att den kan vara grunden till urval och intervju. Är kravprofilen 
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träffsäker kan den hjälpa till att hålla den röda tråden genom alla delar, även när rekryteringen 
är avslutad. Då kan den användas som underlag till utvecklingssamtal och 
kompetensutveckling. En kravprofil är också träffsäker genom att den lockar rätt typer av 
personer att söka tjänsten, och att de ansökningar som kommer in verkligen är aktuella för 
arbetet. 

5.1.3 Förslag till förbättringar vid kompetensbaserad rekrytering 
I följande stycken vill vi föra fram idéer och tankar kring hur arbetet med träffsäkra 
kravprofiler vid kompetensbaserad rekrytering kan gå till. Idéerna är tagna dels från våra 
informanter och dels från våra egna tankar och funderingar kring ämnet. Något som Knut 
berättade om under intervjun var att vissa chefer kunde uppleva arbetet med att skapa 
kravprofiler som tråkigt och onödigt.  Vi tror att det många gånger kan bero på att det saknas 
kunskap och kontinuerlig utbildning kring kravprofilen vilket kan leda till osäkerhet. Ett bra 
sätt att komma till rätta med det problemet kan enligt Hanna vara att fortlöpande låta chefer 
och andra inblandade i rekryteringsarbetet träna på att skriva kravprofiler utifrån deras 
specifika verksamhet. Ett annat sätt att intressera cheferna för arbetet med kravprofiler är att 
arbeta på ett kreativt sätt. Viktor berättade att de har de personliga egenskaperna utskrivna på 
kort, som i en kortlek. Tanken är att cheferna på ett överskådligt vis då kan se och jämföra 
egenskaperna och lättare kan besluta vilka egenskaper som ska ingå i kravprofilen. Detta tror 
vi bidrar till ett roligare och mer nyskapande arbetssätt vid utformningen av en kravprofil.  
 
Att vid rekryteringar inte endast använda sig av intervjuer kopplat till en kompetensmodell 
som urvalsmetod är av betydelse. Andra metoder såsom arbetsprover och färdighetstester kan 
vara användbara urvalsinstrument (Martin & Pope 2008, s 81). Hanna diskuterade en bra 
metod för att se hur en kandidat agerar vid en arbetsrelaterad situation. Kandidaten kan få en 
uppgift att lösa, antingen på intervjutillfället eller mellan två intervjuer. På det viset finns det 
en möjlighet att bekräfta att kandidatens personliga egenskaper stämmer överens med de 
personliga egenskaperna i kravprofilen. Kravprofilen kan enligt Helena användas även efter 
avslutad rekrytering. Det lönar sig att göra en riktigt bra kravprofil inför en rekrytering som 
då sedan kan sparas och användas som grund till utvecklingssamtal och kompetensutveckling 
för personen som fick tjänsten. Omvärldsbevakning är också viktigt när det kommer till 
arbetet med kravprofiler eftersom det ständigt sker förändringar både inom och utanför 
organisationen (Lindelöw Danielsson 2003, s 32 ff). Vi tycker att omvärldsbevakning ständigt 
är aktuellt då kompetenser, egenskaper och beteenden förändras liksom utbildningar och 
teknik. Dessa faktorer förklarar varför det är viktigt att ständigt se över arbetet med 
kravprofiler och kompetensmodeller. De personliga egenskaperna är något som bör tas 
hänsyn till i alla rekryteringar, men vi tycker att särskild hänsyn till de personliga 
egenskaperna bör tas vid de befattningar där arbete med människor ingår, som exempelvis 
förskolelärare eller vårdpersonal.  
 
Vi tror att det lönar sig i slutändan att ta det lugnt i förberedelseprocessen vid en rekrytering, 
det är också betydelsefullt att redan från början göra upp en tidsplan för de olika stegen i 
processen. På det viset riskerar man inte att tappa potentiella kandidater för att det drar ut för 
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länge på tiden. Vi tycker att något som man bör lägga tid på är mötet med potentiella 
kandidater, som oftast handlar om intervjumomentet. Det kan vara en god idé att verkligen ta 
sig tid att tala med kandidaterna så man inte har för bråttom. Många gånger kanske det kan 
vara bra att träffa personerna flera gånger för att få en bättre uppfattning om vilka de 
verkligen är. Om man vid en rekrytering inser att rätt person inte har hittats bör man inte vara 
rädd att ta om hela rekryteringsprocessen, detta är ett beslut som vi tror lönar sig på lång sikt. 
Ett resultat som förvånade oss var hur bristfällig uppföljningen på rekryteringen och 
kravprofilen var i kommunerna. Vi tror att genom att göra en uppföljning kommer förståelsen 
öka för hur arbetet med kravprofiler kan förbättras ytterligare. Vi tycker att eftersom det läggs 
ner så grundligt arbete från början känns det viktigt att ta reda på vad utfallet blev och hur väl 
kravprofilen har fungerat. Väldigt få av våra informanter har ett systematiskt sätt att följa upp 
rekryteringsprocessen på. De blygsamma uppföljningar de gör är exempelvis 
medarbetarsamtal, men det sker ingen uppföljning i hur väl kravprofilens innehåll matchade 
den nyanställde. Informanterna nämner att de har sporadiska dialoger med de rekrytande 
cheferna men inget mer än det. 
 
Våra informanter talar om att det är viktigt att ha en tydlig kravprofil som grund för 
rekryteringsarbetet. Något som vi uppmärksammade efter hand i vår undersökning var att de 
personer som arbetade på HR-avdelningar i kommunerna tyckte att kravprofilen och arbetet 
med denna var väldigt viktigt för att få en framgångsrik rekrytering. Cheferna hade däremot 
inte samma syn på kravprofilens betydelse utan menade att andra delar i 
rekryteringsprocessen som exempelvis intervjun var minst lika viktiga och ibland även 
viktigare än kravprofilen. Att återanvända kravprofiler och kompetensprofiler vid senare 
skeden är ett mycket bra argument för att göra förarbetet grundligt från början.  
 

5.2 Resultatdiskussion 
Resultaten och slutsatserna i undersökningen är trovärdiga då vi har använt flera olika typer 
av källor såsom litteratur, vetenskapliga artiklar, intervjuer och kommunernas styrdokument. 
Trovärdigheten stärks av att vi har studerat både äldre och nyare litteratur, intervjuerna som vi 
har genomfört och kommunernas styrdokument har varit vår direktkoppling till verkligheten 
och de vetenskapliga artiklarna vi har studerat har bidragit med ett internationellt synsätt. Vi 
anser att våra resultat är överförbara på liknande organisationer som arbetar med 
kompetensbaserad rekrytering. Detta resonemang stärks av att resultaten från våra intervjuer i 
de olika kommunerna är relativt lika varandra och bör då kunna tillämpas på andra 
kommuner.  
 
Våra litteraturstudier och studier av de vetenskapliga artiklarna har fungerat bra. Vi har hittat 
den litteratur som vi har behövt för att kunna genomföra undersökningen. De vetenskapliga 
artiklarna har bidragit till en ökad förståelse för ämnet. På grund av att vi inte kunde studera 
Västerås kommuns styrdokument om rekryteringsprocessen finns det en risk att vi har gått 
miste om information av betydelse för undersökningen. Dock tror vi att informanterna från 
Västerås kommun gav oss tillräckligt med information vid intervjuerna. Vi är mycket nöjda 
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med informanternas uttalanden vid intervjuerna. Frågorna som vi ställde gav oss utförliga och 
innehållsrika svar.  
 

5.3 Metoddiskussion 
Vi tycker att den kvalitativa metoden var ett klokt och ett väl genomtänkt val. På det viset fick 
vi möjligheten att föra en diskussion med informanterna om vårt specifika ämne vilket ledde 
till att vi fick utförliga svar som vi kunde dra många slutsatser från. Vårt urval av informanter 
som var snöbollsurval är vi väldigt nöjda med då de informanter som vi skulle intervjuas 
behövde ha en viss typ av kunskap och erfarenhet kring just arbetet med kravprofiler. Dock 
hade vi mycket hellre genomfört direkta intervjuer med samtliga informanter. Sex av 
intervjuerna utfördes via telefon och vi tror att vi hade fått ännu bättre och mer uttömmande 
svar om vi hade intervjuat informanterna ansikte mot ansikte. Då hade vi även kunnat 
observera och tolka deras minspel och gester. Under telefonintervjuerna blev informanterna 
stundtals tysta. Då var det svårt att avgöra om han eller hon funderade över ett svar eller inte 
förstod frågan som vi hade ställt. Dessa tystnader tror vi hade kunnat tolkas enklare om vi 
hade suttit framför personen. Under en av de direkta intervjuerna som genomfördes deltog två 
personer i stället för en som var tanken från början. Vi tror att detta kan ha haft en betydelse 
för hur den tänkta informanten svarade på våra frågor. Vi tror att det finns en risk att de 
omedvetet påverkade varandras svar och resonemang.  
 

5.4 Förslag till framtida forskning 
Kompetensbaserad rekrytering inom kommuner är ett ämne som är intressant att forska vidare 
i på grund av att de ofta är stora arbetsgivare som rekryterar mycket. Kravprofilen verkar idag 
uppfattas som något tråkigt och onödigt hos en del chefer och ytterligare forskning på hur den 
kan göras ännu bättre och roligare skulle vara intressant. Något annat som skulle kunna 
undersökas i framtiden är hur arbetet med kompetensbaserad rekrytering ser ut i den 
kommunala sektorn jämfört med den privata. Även arbetet med de första stegen i en 
rekryteringsprocess skulle kunna studeras lite närmare. I denna studie var kravprofilen i fokus 
men vi tror att en studie som skulle undersöka behovsanalysens roll vid rekryteringsprocessen 
skulle vara betydelsefull.  
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7 Bilagor 
 

7.1 Bilaga 1 Intervjuguide 
 
Inledning 
 
1. Vilken befattning har du? 
 
2. Hur länge har du arbetat inom organisationen? 
- På din position? 
- Vad gjorde du då? 
 
3. Har du tidigare erfarenhet av arbete med rekrytering? 
 
4. Vilka är dina viktigaste arbetsuppgifter?  
 
Definitioner  
 
5. Vad innebär kompetens för dig? 
 
6. Vad är komptensbaserad rekrytering för dig? 
- arbetar du med det idag? 
- kan du ge ett exempel? 
 
Nu går vi vidare till frågor som rör arbetet med rekrytering 
 
7. Kan du kortfattat beskriva hur arbetet med rekrytering går till inom kommunen? 
 
8. Vem eller vilka har det övergripande ansvaret när det gäller rekryteringsprocessen? 
 
9. Vilka delar av rekryteringsprocessen är du delaktig i? 
- Kan du berätta mer? 
 
10. Vad kännetecknar en framgångsrik rekrytering? 
 
11. Vilken eller vilka delar av rekryteringsprocessen anser du vara viktigast?  
- Kan du ge ett konkret exempel? 
 
12. Hur viktiga är de personliga egenskaperna i en kravprofil? 
 
13. Det händer att befattningar ändras över tid, hur tänker ni kring det? 
 
Vi skulle vilja gå in lite djupare på en del i rekryteringsprocessen - kravprofilen  
 
14. Hur arbetar ni med kravprofiler vid en ny rekrytering? 
 
15. Hur arbetar ni med kravprofilen för att få rätt person till rätt plats?  
 
16. Vem har det yttersta ansvaret för kravprofilen? 
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17. Har ni någon rekryteringsgrupp? Vilka ingår i denna? 
 
18. Hur bestäms innehållet i en kravprofil? 
 
19. Vad är en träffsäker kravprofil för dig?  
- Hur säkerställer ni att rätt krav har angetts för att locka rätt kompetens?  
 
20. Arbetar ni med någon form av mall för kravprofiler?  
- Hur ser ni till att dessa håller en hög kvalitet? 
 
21. Hur arbetar ni med kravprofilen för att undvika att diskriminera eller exkludera sökanden?  
 
22. Hur stor betydelse har en träffsäker kravprofil för en framgångsrik rekrytering? 
- Kan du ge ett exempel? 
 
23. Hur följer ni upp rekryteringen för att se vad utfallet blev? 
 
Avslutning 
 
24. Är det någonting annat som du tycker är viktigt i arbetet kring kravprofilen som du vill 
tillägga?  
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7.2 Bilaga 2 Brev till informanterna 
 
Hej! 

Vi heter Stina Sundin och Ellinor Halldan och är studenter som läser tredje året på Personal 
och Arbetsliv programmet vid Karlstads Universitet. Vi skriver vår C-uppsats i 
Arbetsvetenskap på uppdrag av Karlstads Kommun. Syftet med undersökningen är att studera 
hur arbetet med kravprofiler ser ut i fyra kommuner. Våra frågeställningar lyder 1) Hur 
utformas en kravprofil vid kompetensbaserad rekrytering? 2) På vilket sätt är en kravprofil 
träffsäker inom kompetensbaserad rekrytering? 
Vi skulle behöva Din hjälp. 

Vi planerar att genomföra intervjuer för att kunna samla in information till vår undersökning 
och vi vill även studera kommunens styrdokument om processen vid 
anställning/kompetensbaserad rekrytering. Intervjuerna är viktiga för oss för att vi ska kunna 
få den detaljerade informationen vi behöver för att genomföra undersökningen och vi hoppas 
att du kan tänka dig att ställa upp på detta. Intervjun beräknas ta ca 40 minuter och vi kommer 
att spela in intervjun med ditt samtycke för att kunna analysera den på rätt sätt. Ditt 
deltagande är helt frivilligt och du kan när som helst avbryta intervjun. Informationen 
kommer endast att användas till denna undersökning och dina svar kommer att behandlas med 
största möjliga konfidentialitet. Du är välkommen att ta del av undersökningen i sin helhet när 
den är klar. Har du några frågor är du välkommen att kontakta oss. 

  

Tack för din medverkan! 

Med vänliga hälsningar  

Stina Sundin, 070- 203 17 87, stina.sundin@hotmail.com 

Ellinor Halldan, 076- 850 57 61 ellinorhalldan@gmail.com 
 
 


