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Sammanfattning 
 

Organisationer står inför utmaningarna att rekrytera och ge möjligheter till 

kompetensutveckling. Den som utför rekrytering har en central roll och måste därmed ha rätt 

kompetens för att kunna arbeta på ett professionellt sätt.  

 

Syftet med studien är att undersöka rekryteringsprocessen i offentlig verksamhet och hur 

chefer med rekryteringsansvar upplever den egna kompetensen i arbetet med rekrytering.  

Frågeställningarna som besvaras är: Hur beskriver chefer med rekryteringsansvar inom 

offentlig verksamhet arbetet med rekrytering? Vilken kompetens upplever chefer med 

rekryteringsansvar efterfrågas respektive krävs vid utförandet av rekrytering? Upplever 

chefer med rekryteringsansvar inom offentlig verksamhet kompetens i arbetet med 

rekrytering?  

 

Genom en kvalitativ studie har semistrukturerade intervjuer utförts med chefer som innehar 

rekryteringsansvar i offentlig verksamhet. Resultatet visar att samtliga chefer med 

rekryteringsansvar tillämpar en gemensam rekryteringsprocess som innehåller skilda steg. De 

beskriver arbetet med rekrytering på liknande sätt. De upplever att det efterfrågas och krävs 

formell och reell kompetens och vissa personliga egenskaper vid arbetet med rekrytering. 

Cheferna upplever kompetens i arbetet med rekrytering, men för fram att det finns 

utvecklingsmöjligheter.  

 

Nyckelord: Rekrytering, Rekryteringsprocess, Kompetens, Chefer med rekryteringsansvar, 

Offentlig verksamhet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Abstract 
 

Organizations face the challenges of recruiting and providing opportunities for competence 

development. The person who performs recruitment has a central role and must have the 

right competence to be able to work professionally. 

 

The purpose of the study is to investigate the recruitment process in public sector and how 

managers with recruitment responsibilities experience their own competence in work with 

recruitment. The questions answered are: How do managers with recruitment responsibilities 

in public sector describe work with recruitment? What competence do managers with 

recruitment responsibilities experience as required and demanded in the performance of 

recruitment? Do managers with recruitment responsibilities in public sector experience 

competence in work with recruitment? 

 

Through a qualitative study, semi-structured interviews have been conducted with managers 

who hold recruitment responsibilities in public sector. The result shows that managers with 

recruitment responsibilities apply a common recruitment process with different steps. They 

describe the work with recruitment in a similar way. They experience that the work with 

recruitment require and demand formal and actual competence and certain personal 

characteristics. Managers with recruitment responsibilities experience competencies in work 

with recruitment, but suggest that there are development opportunities. 

 

Keywords: Recruitment, Recruitment process, Competence, Managers with recruitment 

responsibilities, Public sector. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Förord 
 

Examensarbetet har genomförts under vårterminen 2017 inom programmet “Organisering 

och ledning av arbete och välfärd” (180 hp) på Högskolan i Halmstad. Vi vill börja med att 

rikta ett stort tack till den offentliga verksamheten, vår kontaktperson och de respondenter 

som varit delaktiga i studien och delat med sig av sina upplevelser. Det har varit både lärorikt 

och intressant att genomföra denna studien.  

 

Vi vill även tacka vår handledare Linette Törnqvist på Högskolan i Halmstad för vägledning 

och feedback som varit betydelsefullt under examensarbetets gång.  

 

 

Frida Karlsson  Michelle Ljunggren  
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1. Inledning 
Nedanstående avsnitt inleds med en bakgrund, där det sker en redogörelse av 

problemområdet. I bakgrunden lyfts forskningsläget fram, samt varför det är viktigt och 

intressant att studera ämnesområdet. Därefter introduceras studiens syfte och 

frågeställningar för att läsaren ska få en övergripande bild av studiens mål och fokus. 

 

1.1. Bakgrund  

 

Individer är den främsta resursen i de flesta organisationer (Lindelöw, 2016).  En av de 

viktigaste faktorerna för att en organisation ska fungera är dess förmåga att rekrytera 

lämpliga individer (Skorstad, 2011: Aronsson, Hellgren, Iskasson, Johansson, Sverke & 

Torbiörn, 2012). Rätt person för rätt uppgift kan bidra till en rad möjligheter. Individer kan 

bidra till att effektivt producera det som efterfrågas och till att organisationen uppnår sina mål 

om individer uppfyller de kompetensbehov som organisation har (Lindelöw, 2016). 

Rekryteringsprocessen är en viktig faktor för att få hög kvalitet på medarbetare, eftersom 

deras kvalitét påverkar organisationen (Llorens, 2011). En rekryteringsprocess handlar om 

det arbetssätt och de hjälpmedel som en organisation väljer att använda sig av sitt 

rekryteringsarbete (Aronsson m.fl, 2012). Sättet som en organisation går tillväga på vid en 

rekrytering påverkar vilken typ av individ som anställs, samt prestationen och bibehållandet 

av den anställda (Breaugh, 2012).  

 

En utmaning för många organisationer är att hitta metoder och verktyg som är lämpliga vid 

rekrytering, för att undvika misslyckande i form av felrekrytering. Det är fastställt att 

felrekryteringar kan vara omfattande (Lindelöw, 2016). Det är kostsamt för en organisation 

att rekrytera och byta ut anställda. Generellt sett kan en felrekrytering kosta mellan 250 000 

kronor till 1 000 000 kronor eller mer (Lindelöw, 2003). En undersökning av 700 chefer som 

genomfördes år 2005 visade att svenska organisationer förlorade 13,46 miljarder kronor per 

år på grund av felrekryteringar. De konsekvenser som felrekryteringar kan orsaka och de 

möjligheter som träffsäkra rekryteringar kan bidra till bekräftar att rekrytering är avgörande 

för organisationers framtid (Lindelöw, 2016). Rekryteringens betydelse är en bidragande 

faktor till att det är intressant att undersöka rekryteringsprocessen i en offentlig verksamhet. 

 

Dagens arbetskraft är ständigt föränderlig, vilket ställer arbetsgivare inför en svår uppgift 

som handlar om att försöka anpassa sig till arbetskraftens behov och egenskaper. En 

begränsad budget i offentliga organisationer bidrar till att denna uppgift blir en stor utmaning 

(Llorens, 2011). En annan utmaning som både offentliga- och privata verksamheter står inför 

och som är viktig är att ge individer en större chans till att lära och kompetensutvecklas. I 

globaliseringsrådets slutrapport från 2009 betonas att organisationers förmåga att attrahera, ta 

vara på och utveckla kompetensen är en avgörande fråga för kunskapsnationen Sverige. Trots 

det finns brister i hur organisationer utvecklar och tillvaratar de kunskaper och den 

kompetens som individer i en organisation har. Statistiska centralbyrån gjorde år 2008 en 

bedömning på hur mycket pengar en organisation satsar på utbildning och 

kompetensutveckling. Beloppet uppgick till 70 miljarder kronor (Kock, 2010). I dagens 

samhälle råder det inga tvivel om att kompetens är en viktig resurs. Med kompetens innebär 

att fokus flyttas från akademisk bakgrund eller intelligens till något mer praktiskt. Det blir 

viktigare att studera vad individer lyckas med i sin utövning av yrket istället för vad pappret 

visar (Skorstad, 2011).  
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Breaugh och Starke (2000) poängterar att rekryterare har en central roll under 

rekryteringsprocessen, men att det finns lite forskning om rekryterares beteende och vilka 

kompetenser som krävs. Det är viktigt att de som ansvarar för rekrytering har rätt kompetens 

för att utföra sitt arbete på ett professionellt sätt. Det finns mycket forskning kring 

kompetensprofiler och kompetensmodeller som rekryterare kan använda sig av i sitt arbete, 

men desto mindre forskning om vilka kompetenser som är relevanta hos de som utför 

rekrytering (Andersson, Hallén & Smith, 2016). Det saknas forskning kring vilka individer 

som passar i rollen som rekryterare (Chen, Hsu & Tsai, 2013).  Bolander (2002) kom i sin 

avhandling fram till att forskning bör lägga fokus på de som ansvarar för rekrytering istället 

för endast på rekryteringsprocessen. Det är anledningen till varför det är intressant och 

relevant att undersöka vilka kompetenser som krävs och efterfrågas hos en chef med 

rekryteringsansvar. 

 

Tidigare forskning visar att det är av betydelse att en individ upplever kompetens i arbetet, 

eftersom det kan påverka beteendet i form av ansträngning och prestationsnivå i arbetet. 

Behovet av att känna sig kompetent driver individer att genomföra aktiviteter som förser dem 

med en högre nivå av upplevd kompetens. Ju mer kompetenta individer upplever sig när det 

gäller aktiviteter som de tillbringar mest tid på under en dag, desto högre nivå av positiv 

påverkan och livsduglighet och desto lägre nivå av negativ påverkan och erfarna fysiska 

symtom (Fay & Sonnentag, 2012). Den upplevda kompetensen har betydelse för 

arbetsutförandet och därmed skulle det kunna öka chansen till att hitta rätt person för rätt 

arbetsuppgift. Det har bidragit till ett fokus på om chefer med rekryteringsansvar upplever 

kompetens i arbetet med rekrytering. 

 

1.2. Syfte 
 

Syftet med studien är att undersöka rekryteringsprocessen i offentlig verksamhet och hur 

chefer med rekryteringsansvar upplever den egna kompetensen i arbetet med rekrytering.    

 

1.2.1. Frågeställningar 

 

Hur beskriver chefer med rekryteringsansvar inom offentlig verksamhet arbetet med 

rekrytering?  

 

Vilken kompetens upplever chefer med rekryteringsansvar efterfrågas respektive krävs vid 

utförandet av rekrytering? 

 

Upplever chefer med rekryteringsansvar inom offentlig verksamhet kompetens i arbetet med 

rekrytering? 
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2. Teoretisk referensram och tidigare forskning 
Nedan presenteras den teoretiska referensramen och tidigare forskning som finns sedan 

tidigare inom det området som studeras. 

 

2.1. Rekrytering och rekryteringsprocess 
 

En av de mest betydelsefulla faktorerna för organisationers välmående och möjligheter att 

fortleva är deras förmåga att rekrytera lämpliga individer. Rekrytering handlar om att 

bemanna nya tjänster som uppkommer i en organisation och ersätta individer som slutat på 

grund av olika skäl (Aronsson m.fl, 2012). 

 

2.1.1. Modeller över rekryteringsprocessen 

 

I de flesta redogörelser av forskning om rekrytering erbjuds olika modeller över hur en 

rekryteringsprocess kan se ut. I sin artikel lyfter Breaugh (2008) fram tidigare forskning kring 

rekrytering, samt en modell över rekryteringsprocessen som har skapats av Breaugh, Macan 

och Grambow år 2008. Modellen lyfter fram att det är viktigt att organisationer fastställer 

rekryteringsmål innan de fattar beslut om vilka rekryteringsmetoder som ska användas. Det är 

av betydelse att en organisation bestämmer vilken målgrupp de ska locka till sig för att 

anpassa hur information ska ges till potentiella kandidater om arbetserbjudandet (Breaugh, 

2008). Nedan presenteras en omarbetad modell översatt till svenska med inspiration från 

Breaugh, Macan och Grambow.  

 

 
 

 

(Med inspiration från Breaugh, 2008, s. 104, översatt till svenska). 

Rekryteringsmål 
- Antal lediga tjänster 
- Typ av krav på kandidater 
    - Utbildning 
    - Kunskap, färdigheter och 

förmåga 
    - Kompetens/ erfarenhet 
    - Intressen 
    - Mångfald 
 
- Tidsram för 

rekryteringsprocessen 
- Antalet kandidater 
 
- Prestation hos den nyanställda  
- Bibehållande av personal 
- Arbetstillfredsställelse hos 

nyanställda  

Rekryteringsstrategi 
- Vem ska rekryteras? 
- Var ska rekryteringen 

ske? 
- Tidsplan över 

rekryteringsaktiviteter 
- Hur nås lämpliga 

kandidater? 
- Vad ska 

kommuniceras? 
- Vem ska sköta 

rekryteringen? 
- Webbsida? 
- Arbetserbjudande? 
- Budgetramar? 
 

Rekryteringsaktiviteter 
- Rekryteringsmetoder 
- Förmedling av 

information 
    - fullständighet 
    - verklighetsförankring 
    - lämplighet 
- Använda rekryterare 
- Ansvar för webbsida 
- Framföra 

arbetserbjudande 

Rekryteringens resultat 
(se rekryteringsmål)  

Kandidat variabler 
 
- Uppmärksamhet hos kandidaterna 
- Trovärdighet 
- Intresse hos kandidaterna 
    - Attraktion till tjänsten 
    - Förväntan att få arbetserbjudande 
    - Alternativa möjligheter 
    - Matchning mellan person-arbete/ organisation 
- Exakthet hos kandidaternas förväntningar på tjänsten 
- Kandidatens självinsikt 
- Kandidatens  beslutsprocess 
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Det första steget i modellen handlar om rekryteringsmål och kan innefatta antalet lediga 

tjänster som ska fyllas, tidsåtgång, antalet sökande kandidater och en utarbetad specifikation 

över vilka krav som en kandidat ska uppfylla. De krav som en kandidat bör uppfylla kan 

handla om exempelvis utbildning, arbetslivserfarenheter, kunskap, färdigheter och intressen 

(Breaugh, 2008). I det första steget kan det vara viktigt att ta hjälp av individer som kan bidra 

med värdefulla insikter. Ett exempel kan vara en HR-chef som har kunskap om vilken 

kompetens organisationen söker. Ett annat exempel kan vara en chef som kommer att arbeta 

tillsammans med den nyanställda och som kan kommunicera specifik information om varje 

arbetsuppgift till individen. Det är viktigt att rekryteringsansvariga är i ständig kontakt med 

chefer under rekryteringsprocessen (Breaugh, 2009).  

 

Det andra steget i modellen handlar om att utveckla en rekryteringsstrategi med 

rekryteringsmål som underlag (Breaugh, 2009). Om tydliga mål inte utvecklas kan det leda 

till att en osund rekryteringsstrategi utvecklas (Breaugh  & Starke, 2000). Detta steg i 

modellen innebär även att ta beslut om vilka sökvägar som är lämpliga för att nå ut till 

potentiella kandidater med information om den lediga tjänsten. Rekryteringsstrategier avgör 

när en rekryteringsprocess tar fart och hur budskap ska formuleras och presenteras. Det tredje 

steget i rekryteringsprocessen handlar om att genomföra aktiviteter som planerats i de tidigare 

stegen där beslut om urvalsmetod fastställts (Breaugh, 2008). En organisation måste ha 

förståelse för vad valet av rekryteringsaktivitet kan bidra till för rekryteringsresultat (Breaugh 

& Starke, 2000).  

 

Modellen innehåller ett avstickande steg som belyser vikten av att locka de potentiella 

kandidaterna, fånga deras uppmärksamhet och skapa attraktion till den lediga tjänsten. Ett 

exempel kan vara att en organisation vill fånga uppmärksamhet hos vissa specifika individer 

och anpassar sin rekryteringsmetod därefter. Det sista steget i rekryteringsmodellen är att 

utvärdera resultaten som framkommit efter rekryteringen. Här görs en jämförelse mellan 

rekryteringsmål och utfall. Det vill säga en jämförelse mellan det önskade utförandet och det 

faktiska utförandet (Breaugh, 2008). Många organisationer låter bli att utvärdera 

rekryteringsinsatser, vilket kan bero på att de inte gjort en insamling av information kring 

rekrytering. Det kan också vara så att en del organisationer samlat in alldeles för mycket 

information om rekrytering. Det kan leda till att en utvärdering inte bidrar till lärdomar som 

kan tas i beaktning vid utformning av framtida rekryteringar. Ett mål vid utvärdering av 

rekryteringsprocessen är att få information om rekryteringsresultatet, det vill säga utfallet, för 

att lära av tidigare insatser och utveckla metoder i framtiden vid rekrytering (Breaugh, 2009).  

 

Det finns ytterligare en modell som behandlar de olika stegen som kan ingå i en 

rekryteringsprocess. Malin Lindelöw (2016) beskriver i sin bok “Kompetensbaserad 

personalstrategi” tolv steg till en lyckad kompetensförsörjning. I ett rekryteringsarbete är det 

viktigt att arbeta metodiskt och systematiskt. I arbetet med rekrytering ställs en individ inför 

olika moment som måste vara väl genomtänkta och genomförda. En organisation måste 

effektivisera och kvalitetssäkra momenten, samt effektivt samordna sina uppdrag och 

kompetenser för att kunna agera med kraftfullhet. Med det i baktanken är det viktigt att alla i 

en organisation arbetar mot samma mål utifrån en framtagen plan som omfattar samtliga 

(Lindelöw, 2016). Nedan presenteras stegen och en kort beskrivning av dess innebörd. 
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Förberedelser för rekrytering  

1. Identifiering av rekryteringsbehov och bakgrundsanalys 

2. Behovsanalys genom formulerande av en mål- och ansvarsbeskrivning och en 

kravspecifikation 

3. Formulerande av ansökningsformulär eller strukturerat CV 

4. Medieval och annonsering 

 

Urval 

5. Ta emot ansökningar  

6. Gallring  

7. Första intervjuerna  

8. Ytterligare intervjuer, tester eller personbedömningar 

9. Referenstagning  

10. Beslut och förhandling  

 

Fortlöpande utveckling 

11. Introduktion av nyanställda 

12. Uppföljning 

(13. Medarbetarsamtal, coachning och andra utvecklingsinsatser)  

(14. Lönesamtal, lönesättning och andra belöningssystem som främjar utveckling) 

 

Rekryteringsprocessen påbörjas när ett behov av rekrytering uppstår. Innan 

rekryteringsprocessen tar form är det viktigt att resonera över organisationens plan och 

strategier för framtiden. Först efter att en organisation har identifierat rekryteringsbehov kan 

en bakgrundsanalys göras. Bakgrundsanalys innebär att identifiera organisationens framtida 

förändringar och kartlägga vilka arbetsområden som de upplever kommer öka eller minska. I 

detta steg ska organisationen också undersöka vilken kompetens som finns i organisationen 

vid den aktuella tidpunkten, samt vilken utvecklingspotential som finns hos befintliga 

medarbetare. Nästa steg i rekryteringsprocessen är att utforma en mål- och 

ansvarsbeskrivning som passar till den lediga tjänsten. En mål- och ansvarsbeskrivning 

innefattar vilka mål den potentiella kandidaten ska arbeta mot, vilka ansvarsområden samt 

vilka arbetsuppgifter och aktiviteter som är av betydelse för att målet ska uppnås. 

Kravspecifikationen grundar sig på en utformad mål- och ansvarsbeskrivning som 

tillsammans är en del av behovsanalysen. En mål- och ansvarsbeskrivning summerar 

innebörden av arbetet, medan en kravspecifikation redogör för vilka krav organisationen 

ställer på kandidaterna. Kraven kan handla om exempelvis: erfarenhet, utbildning, kunskap, 

kompetens, intressen, utvecklingspotential och praktiska förutsättningar (Lindelöw, 2016).  

 

Utan en behovsanalys är det inte möjligt att arbetet med rekrytering kan ske strategiskt och få 

god träffsäkerhet. En behovsanalys är grundläggande om en organisation vill ha god kvalitet i 

rekryteringsarbetet som utförs. Genom en behovsanalys ges en överblick och skapas 

förutsättning för att komma fram till rekryteringsprocessens utformning och ta beslut om vad 

som ska fokuseras kring hos kandidaterna. Om förberedelsearbetet brister uppstår det största 

problemet i rekryteringsarbetet. Därför är det viktigt att tid läggs på att förstå arbetet som ska 

utlysas i en annons till kandidater. Det är dessutom av betydelse att tänka på vem som 

utformar en behovsanalys, eftersom olika individer har olika kunskaper om befattningar. Vid 

en del tillfällen förbises att chefers perspektiv är begränsade. En underordnad kan se 

ytterligare faktorer som kan vara betydelsefulla. Det kan vara viktigt att en underordnad får 

delta vid behovsanalys, eftersom en kandidat måste fungera tillsammans med sina 
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arbetskollegor. Genom att ta de båda perspektiven i beaktning kan det göras en avvägning 

som tar hänsyn till befattningens helhet och skapar förståelse (Lindelöw, 2016).  

 

Ett ansökningsformulär eller ett strukturerat CV gör att organisationen kan få information om 

kandidater. Mål- och ansvarsbeskrivning och kravspecifikationen ligger till grund för 

utformning av annons och övrig information till kandidaterna. Medievalet regleras av de 

tillgängliga och uppmärksammade medier som finns hos målgruppen. Valet styrs även av 

vilken annonsformulering som är lämpad till målgruppen och vad organisationen vill uttrycka 

om sig själva (Lindelöw, 2016). Organisationer väljer allt oftare att använda webbplatser vid 

rekrytering. En webbplats är ett billigt sätt att förmedla mycket information om ett arbete, 

men det är viktigt att tillvägagångssättet når ut med information till den önskade målgruppen. 

Ibland kan en organisation behöva ta till ytterligare metoder för att uppmärksamma 

målgruppen om webbplatsen, exempelvis genom en radioannons (Breaugh, 2009). 

 

Nästa steg i rekryteringsprocessen handlar om urval. Organisationen tar emot ansökningar 

och gör en grovgallring där kritiska aspekter tas i beaktning, exempelvis om kandidaten 

saknar utbildning eller körkort. Genom att använda datorbaserade system vid urval kan en 

organisation få samlad information om samtliga kandidater. En fördel med ett strukturerat 

ansökningsformulär är att det bidrar till att information om kandidaterna samlas i systemet 

och är organiserat på liknande sätt. Det gör att det blir lättare att plocka ut nyckelinformation 

och göra en gallring bland de ansökningar som kommit in. Användandet av ett 

ansökningsformulär bidrar till att krav som ställs på kandidaterna blir tydliga. Urvalet kan 

genom det förbättras, eftersom de kandidater som inte lever upp till kraven kan avstå från att 

söka tjänsten. De som kvarstår efter gallringen kontaktas sedan för en första intervju, först 

därefter ställs kravspecifikationen mot kandidaterna och organisationen kan ta ställning till 

om kandidaten är lämpad. Strukturerade intervjuer där det finns utarbetade kriterier som 

vägleder vid urval och gemensamma frågor eller frågeområden kan resultera i ett bättre 

underlag vid urval. För att få fram kriterier och frågor bör förberedelsearbete ske där behov 

analyseras och kriterier undersöks. Ytterligare intervjuer kan sedan förekomma med de 

kandidater som gått vidare från den första intervjun, och då görs en djupare intervju med 

kandidaterna och även personbedömningar och tester kan göras. Det finns urvalsmetoder som 

kan användas som komplement till intervjuer och som har högre prognosförmåga än 

intervjuer, exempelvis arbetsprover och färdighetstester. Metoderna är kopplade till 

arbetsprestation och inte till den utbildning och erfarenhet som en individ har (Lindelöw, 

2016).  

 

Referenser kontaktas efter att intervjuer och tester är klara för att säkerställa informationen 

som framförts och för att få en detaljerad beskrivning av kandidaterna. Referenstagning är en 

metod som är mycket vanlig vid rekryteringssammanhang och ses som värdefull av många. 

Referenstagning är dock en bedömningsmetod med otillfredsställande prognosförmåga. 

Referenstagning leder till en annan typ av komplexitet, eftersom ännu en individs åsikter och 

värderingar ska tas i beaktning. Den individ som anges som referens kan ha sina anledningar 

för att en positiv bild ska lyftas fram hos kandidaten. En referenstagning ska av denna 

anledning behandlas som en intervju och därmed ska referensen analyseras. Utfallet av tester 

och intervju sammanställs i en matris som kan bidra till att organisationen kan ta ett beslut 

och utföra förhandlingar om villkor och avtal (Lindelöw, 2016). 

  

När en individ har skrivit på avtal för anställning börjar introduktionen på arbetsplatsen. Vid 

en introduktion sker personliga möten med andra i organisationen för att skapa en grund för 

framtida samarbete och förståelse. I introduktionen ges information om praktiska 
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förutsättningar och genomgång av rutiner. Det är viktigt att en organisation har en tydlig 

struktur för hur en introduktion ska genomföras och anpassar introduktionen efter situationen 

och den nyanställda. Orsakerna är att varje individ reagerar på olika sätt och blir motiverad av 

skilda saker. Exempel kan vara att en del individer är mer självgående än andra eller att en 

del strävar efter att prestera och behöver därmed tydliga mål för att lyckas. För nya och 

tidigare anställda bör fortlöpande kompetensförsörjningsarbete ske i form av 

utvecklingsinsatser såsom medarbetarsamtal, coaching, lönesamtal och andra 

belöningsinsatser som kan främja utveckling. För att en medarbetare ska kunna prestera bra 

behöver en chef lägga tid på feedback och förmedla den i ett samtal med individen. Alla 

individer stimuleras av uppmärksamhet. Många chefer visar alltför lite uppmärksamhet till 

sina medarbetare, trots att det kräver så lite och kan resultera i goda effekter. Genom 

feedback kan ett mer positivt beteende och tillfredsställelse hos medarbetaren skapas 

(Lindelöw, 2016). 

 

2.1.2. Tidigare forskning om rekryteringsprocess 

 

Henkens, Remery och Schippers (2005) har genomfört en undersökning bland mer än 1000 

arbetsgivare i Nederländerna. Resultatet visade att olika rekryteringsmetoder kan spåras 

tillbaka till tre olika rekryteringsstrategier.  Den första strategin innefattar aktiv och informell 

rekrytering, medan den andra strategin innebär rekrytering via internet. Den tredje strategin 

karaktäriseras av formell rekrytering. I undersökningen sker klassifikation mellan aktiv 

rekrytering och passiv rekrytering. Med aktiv rekrytering menas att en organisation aktivt 

söker efter potentiella kandidater med hjälp av rekryteringsfirmor eller söker igenom 

databaser som innehåller information om potentiella kandidater. Passiv rekrytering innebär 

att en organisation väntar på att kandidater ska kontakta organisationen. I uppdelningen 

mellan formell och informell rekrytering kan formell rekrytering handla om att till exempel 

lägga ut en annons i en tidning, medan informell rekrytering karaktäriseras av att använda sig 

av arbetsgivarens kontaktnät. Resultatet tyder på att många organisationer, inte minst i den 

kommunala sektorn, kan tjäna på att använda olika instrument för att rekrytera medarbetare. 

Slutsatserna var att organisationer i den kommunala sektorn tenderar att använda passiva och 

formella strategier vid rekrytering (Henkens, Remery & Schippers, 2005).  

 

Llorens (2011) har i en artikel genom befintlig litteratur skapat en teoretisk ram om e-

rekrytering och dess konsekvenser. Innan 1990-talet var rekryteringsprocesser inom den 

offentliga sektorn stabila. För att hitta potentiella kandidater var rekryterare tidigare ute på 

högskolor, jobbmässor och använde sig av lokala medier. Sedan 1990-talet har teknologin 

utvecklats och internet har bidragit till att nya strategier och metoder för rekrytering har 

förändrat de traditionella metoderna. Efter år 1990 har den offentliga sektorn riktat allt större 

uppmärksamhet till att förfina och utveckla e-rekrytering rörande rekryteringsmetoder och 

strategier. Den teknologiska utvecklingen och uppkomsten av internet har bidragit till att 

arbetsgivare kan nå ett geografiskt bredare område när de annonserar om lediga tjänster. Att 

tillämpa avancerad teknik vid rekrytering ger arbetsgivare en stor möjlighet att hitta en 

kandidat som passar till tjänsten (Llorens, 2011). 

 

2.2. Kompetens 

 

”Med kompetens avses här en individs potentiella handlingsförmåga i relation till en viss 

uppgift, situation eller kontext. Närmare bestämt förmågan att framgångsrikt (enligt egna 

eller andras kriterier) utföra ett arbete, inklusive förmågan att identifiera, utnyttja och, om 
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Utnyttjad 

kompetens 

Formell 

kompetens 

Reell kompetens 

Efterfrågad 

kompetens 

Den kompetens 

som arbetet kräver 

Kompetens Kvalifikation 

möjligt, utvidga det tolknings-, handlings- och värderingsutrymme som arbetet erbjuder.” 

(Ellström, 1992, s. 21). 

 

I vanligt språkbruk betyder begreppet kompetens att en individ är i stånd att på ett 

ändamålsenligt och tillfredsställande sätt hantera situationer inom ett bestämt område eller av 

bestämd karaktär. När en individ är kompetent inom ett område kan den klara av relevanta 

utmaningar inom området. En mycket kort definition av begreppet är: “Att kunna vad man 

ska” (Illeris, 2013, s. 31). Kompetens stödjer sig på begreppen som belyser intelligens och 

personlighet. Kompetens består av de förhållningssätt och färdigheter som en individ 

tillämpar vid utförandet av en prestation i yrket. Färdigheter handlar om den förmågan som 

finns att utföra en arbetsuppgift exempelvis att ha en verbal förmåga. Ett komplement till en 

individ färdigheter är förhållningssätt som grundar sig på personligheten, vilket beskriver hur 

en individ agerar och reagerar i skilda situationer (Lindelöw, 2016).  

 

2.2.1. Yrkeskunnande i relation till kompetens och kvalifikation 

 

Ellström (1992) har utformat en modell där resonemang om kvalifikationer och kompetens 

diskuteras i relation till yrkeskunnande. I modellen lyfts fem definitioner av begreppet 

yrkeskunnande fram. Nedan presenteras en omarbetad version av modellen och en kort 

beskrivning av de olika definitionerna av yrkeskunnande. Ellströms modell kan användas i 

syfte att undersöka värdet av kompetens. Genom modellen tydliggörs hur den formella 

kompetensen skiljer från den reella kompetensen som en individ har (Andersson, 2014).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Omarbetad med inspiration från Ellström, 1992, s. 38).  

 

Den formella kompetensen handlar om den kompetens som en individ har förvärvat genom 

utbildning. Formell kompetens kan styrkas genom dokumentation av intyg, betyg och diplom 

som en individ fått genom utbildning (Ellström, 1992: Andersson, 2014). Det handlar om att 

en organisation, exempelvis en skola, har bedömt och intygat att en individ har en viss 

kompetens (Andersson, 2014). Reell kompetens handlar om den faktiska kompetensen som 

individen har. En individ kan utnyttja den reella kompetensen för att utföra ett arbete eller 
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hantera en uppgift (Ellström, 1992). Den reella kompetensen innefattar den kunskap som en 

individ har och som kan omsättas till handling i olika situationer (Andersson, 2014). För att 

nå framgång i arbetet krävs det reell kompetens för att lyckas utföra de arbetsuppgifter som 

arbetet kräver av en individ. Efterfrågad kompetens är den kompetens som arbetet som ska 

utföras efterfrågar hos individen. Denna kompetens kan vara föreskriven på både ett formellt 

och informellt sätt. Den utnyttjade kompetensen är den kompetens som individen har och 

använder i sitt yrkesutövande (Ellström, 1992).  

       

Det är viktigt att skilja på formell kompetens och reell kompetens. Den reella kompetensen 

en individ har ska varken betraktas högre eller lägre än den kompetens som är formell. Istället 

är det viktigt att betrakta den reella kompetensen som skild från den formella kompetensen 

(Ellström, 1992). Reell och formell kompetens kan ses som varandras motpoler samtidigt 

som de är två överlappande aspekter av kompetens. Den formella kompetensen bygger på 

bedömning, till exempel en examination, som gjorts gällande vissa delar av individens reella 

kompetens vid ett tillfälle. Sannolikheten är stor att en del av den reella kompetensen som en 

individ har aldrig bedöms och översätts till formell kompetens. Det är omöjligt att med hjälp 

av olika bedömningar ge en sann bild av en individs alla kunskaper och kompetenser. Vid 

bedömningar av kompetens finns en önskan om att reell och formell kompetens ska närma sig 

varandra (Andersson, 2014: Andersson & Danielsson, 2011).  

 

I en artikel av Gustavsson och Thunborg (2016) framförs en överblick av utvecklingen inom 

forskning kring pedagogik i arbetslivet som bygger på 87 avhandlingar som publicerats i 

Sverige under perioden 2005 till 2015. Flera av avhandlingarna presenterar relationen mellan 

högre utbildning och arbetsliv, akademiska utbildningar av generell karaktär och 

professionella utbildningar, samt teoretisk och praktisk kunskap. Några avhandlingar drar 

slutsatsen att lärande påbörjas under utbildningstiden medan andra drar slutsatsen att lärande 

främst sker i arbetslivet. I artikeln lyfter författarna fram att en del avhandlingar påvisar att 

utbildning är en viktig förutsättning för att en individ ska kunna utvecklas i yrket, andra 

avhandlingar lyfter fram att arbetsplatsen har stor betydelse när det handlar om lärande i 

yrket. Arbetsplatsen framträder som en central arena för utbyte av erfarenheter och 

kommunikation som bidrar till lärande. Tidigare forskning visar även att chefer behöver ha 

stöd i arbetet och det kan förverkligas med hjälp av ledarutvecklingsinsatser i syfte att 

utveckla ledarskapet och deras förmåga att hantera olika situationer och krav som kan uppstå 

i arbetet (Gustavsson & Thunborg, 2016). 

 

Det livslånga lärandet bidrar till att den reella kompetensen förändras och utvecklas med 

tiden. Kompetens kan försvinna på grund av glömska eller om den inte utnyttjas. Lärande 

som sker i arbetslivet kan leda till att den reella kompetensen utvecklas mer än den formella 

kompetensen. Konsekvensen blir att den formella kompetensen inte kommer att 

överensstämma i lika stor utsträckning med den reella kompetensen som den gjorde när 

bedömningen gjordes och den formella kompetensen fastställdes. En arbetssituation som 

begränsar en individs utveckling kan bidra till att den reella kompetensen blir mindre än den 

kompetens som en individ förvärvat med hjälp av utbildning, det vill säga den formella 

kompetensen (Andersson, 2014).  

 

På arbetsmarknaden och i arbetsuppgiften finns upprättade kvalifikationskrav. Kvalifikation 

lägger fokus på vilken kompetens som krävs eller efterfrågas i en arbetsuppgift eller på det 

faktiska arbetet. Ofta talas det om “kvalifikationskrav” i arbetssammanhang, vilket 

förtydligar begreppets innebörd. Arbetsmarknaden efterfrågar en viss typ av kompetens hos 

en individ. Ofta är den efterfrågade kompetensen av formell karaktär. Den efterfrågade 
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kompetensen överensstämmer inte alla gånger med den kompetens som krävs för att utföra en 

arbetsuppgift. Den reella kompetensen är avgörande, eftersom den formella kompetensen inte 

ger någon garanti för framgång i arbetet (Andersson, 2014). I en artikel diskuterar Andersson 

och Danielsson (2011) begreppen reell kompetens och lärande. De redogör även för 

relationen mellan erfarenheter, lärande och erkännande av reell kompetens som tidigare 

lärande har bidragit till. Ett begrepp som ofta hörs i samklang med reell kompetens och 

validering är erfarenhet. Validering innebär att erkänna tidigare erfarenheter eller reell 

kompetens samt kunskaper och kompetenser som en individ utvecklat. Något som fått stort 

utrymme i utvecklingen av validering är erfarenhetsbaserat lärande. Det vill säga att lärande 

skapas i ett visst sammanhang där kunskaper och kompetens utvecklas och erkänns. Lärande 

innebär en process där erfarenheter bearbetas och omvandlas till kunskap (Andersson & 

Danielsson, 2011). 

 

Lindelöw (2016) lyfter fram att den utbildning och erfarenhet som en individ innehar ses ofta 

från en organisation som en kvalitetsgaranti, vilket är felaktigt.  Ett stort antal studier visar att 

utbildning och yrkeserfarenhet har ett lågt prognosvärde vid rekrytering, men trots det sätter 

organisationer tilltro till utbildning och yrkeserfarenhet vid rekrytering. Utbildningskrav är 

något som ofta förekommer i en arbetsannons och många organisationer lägger fokus på 

akademiska meriter. En utbildning ger ingen garanti för att individen har intellektuella 

förutsättningar eller den kunskap som önskas. Den formella kompetensen bidrar inte enskilt 

till att en rekryteringsprocess blir tillförlitlig. Anledningen till att utbildning har lågt 

prognosvärde är att utbildningen som en individ avslutat kan ha olika innehåll på olika 

högskolor. Individer tar med sig mer eller mindre kunskap och budskap oavsett om de 

studerat liknande kurs eller utbildning.  En annan anledning är att examination oftast sker 

genom grupparbeten eller hemtentamen, vilket gör det svårt att bedöma den enskilda 

individens kunskap. Inte heller kan erfarenhet ge någon garanti för kompetens hos en individ 

vid en rekrytering, eftersom den angivna erfarenheten inte säger något om hur bra eller dåligt 

individen arbetat i sin tidigare roll. De sammanhang som en individ arbetat under tidigare kan 

skilja sig från andra arbetsplatser när det gäller förhållningssätt och vilken kompetens som 

arbetet kräver (Lindelöw, 2016).  

 

2.2.2. Kompetensblomman 

 

Lundmark (1998) har skapat en modell som behandlar kompetensbegreppet och benämnt 

modellen vid “kompetensblomman”. Modellen särskiljer olika typer av kompetenser: 

yrkesteknisk, strategisk, social och personlig kompetens (delkompetenserna), samt en 

individs totala, funktionella kompetens. De olika delkompetenserna omsluter den funktionella 

kompetensen och försöker ständigt att integrera, samordna med varandra och utmynna i en 

funktionell kompetens. Uppdelningen mellan de olika delkompetenserna är av principiell 

natur och i praktiken finns det samband och överlappningar mellan dessa. Modellens syfte är 

att tydliggöra att den funktionella kompetensen i en arbetssituation är beroende av de olika 

delkompetenserna. Modellen över kompetensbegreppet gör det möjligt att på ett praktiskt sätt 

beskriva individers kompetens eller kompetenskrav i relation till arbetsuppgifter (Lundmark, 

1998).  
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(Lundmark, 1998, s. 35. Omarbetad modell). 

 

Den funktionella kompetensen innefattar förmågan att handla professionellt i olika situationer 

i arbetet och bygger på en integration av delkompetenserna. För att en individ ska kunna 

agera på ett professionellt sätt i olika situationer i arbetet är den funktionella kompetensen 

viktig. Den yrkestekniska kompetensen behandlar de kunskaper och färdigheter som krävs av 

en individ vid utförandet av arbetet. Det kan till exempel vara kunskaper som en individ kan 

tillämpa som inhämtats från en utbildning (Lundmark, 1998). Den yrkestekniska dimensionen 

omfattar kunskaper inom det specifika området, det vill säga exempelvis teorier, metoder, 

lagar och föreskrifter, samt färdigheter att använda redskap, verktyg och att kunna tillämpa 

kunskaper i arbetet (Granberg, 2011). Ytterligare en delkompetens är den strategiska 

kompetensen som kräver att en individ har kunskaper om verksamhetsidén eller affärsidén 

och verksamhetens mål, som sedan accepteras av individen och påverkar handlandet i en viss 

situation. Ytterligare aspekter av den strategiska kompetensen är att förstå sin roll i 

verksamheten och arbeta långsiktigt utifrån en helhetssyn på verksamheten, samt ha 

förmågan att förstå omvärldens förändrade krav på verksamheten och bedöma framtida 

konsekvenser av ett visst beslut (Lundmark, 1998). Den strategiska dimensionen handlar om 

kunskaper om och förståelse för verksamhetens inre förutsättningar och dess samspel med 

omvärlden (Granberg, 2011). Den strategiska kompetensen är en viktig del inom arbetslivet, 

eftersom det läggs vikt vid att kunna ta rätt beslut och bedömningar i olika situationer 

(Lundmark, 1998).  

 

Den sociala kompetensen handlar om en individs förmåga till lagarbete, sociala samspel och 

att utveckla sociala kontakter. Det inrymmer att visa hänsyn och respekt, kunna lyssna och 

vara smidig i samarbetssituationer (Lundmark, 1998). Det är en självklarhet att den sociala 

kompetensen är central, eftersom all kompetens är relaterad till sociala eller samhälleliga 

sammanhang. Socialitet ingår i varje kompetens på grund av att kompetenser är 

handlingsinriktade och våra handlingar involverar på något sätt andra människor. Ett annat 

centralt allmänt kompetenselement är samarbetsförmåga, som handlar om att kunna göra 

något tillsammans med andra. Ju mer komplicerad och föränderlig tillvaron blir desto mer 

nödvändigt och krävande blir det att kunna arbeta tillsammans med andra individer. Det 
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innebär att samarbetsförmåga även innefattar att vara tillmötesgående och konflikthantering 

(Illeris, 2013). Idag ställs det allt större krav på en individs förmåga att samspela och 

samarbeta med andra människor i arbetet. Det handlar om att fungera tillsammans med andra, 

skapa, upprätthålla och ta tillvara på kontakter, förmedla budskap och handleda (Granberg, 

2011). En annan delkompetens är den personliga kompetensen som innefattar till exempel en 

individs förhållningssätt, värderingar, ansvar, etik och kreativitet (Lundmark, 1998). Den 

personliga dimensionen innefattar beteendemönster som påverkar förutsättningar för goda 

resultat i utförandet av arbetet. Det kan till exempel vara intresse för att samspela med andra, 

självförtroende, mognad och organisationsförmåga (Granberg, 2011).   

             

2.2.3. Tidigare forskning om rekryterares kompetens 

 

En studie har genomförts i Taiwan med deltagare från 55 olika organisationer. Antalet 

deltagande var 161 kandidater och 102 rekryterare. I studien undersöktes hur mekanismer 

genom vilka rekryterares positiva stämningar kan skapa attraktion till en organisation hos 

individer som söker arbete. Resultatet av studien visar att rekryterares beteende påverkar den 

sökandes uppfattning och attraktionskraft till organisationen. Rekryterare påverkar 

kandidaterna, eftersom de kan använda rekryterares beteende som en mätsticka på hur 

attraktiv arbetsgivaren är, då det kan signalera hur organisationens medlemmar är. Forskning 

visar på att de rekryterare som har en positiv stämning skapar mer attraktion. De som har en 

positiv stämning får också mer självförtroende att utföra sitt arbete och prestera, vilket 

påverkar beteendet mot andra. Rekryterarens personliga egenskaper, kompetens och hur 

välinformerad den utger sig för att vara under rekryteringsprocessen påverkar kandidaternas 

upplevelse av attraktion till organisationen. En positiv rekryterare uppfattas av kandidaterna 

som kompetent, personlig och öppen för att hjälpa (Chen, Hsu & Tsai, 2013).  

 

Breaugh och Starke (2000) lyfter i sin artikel fram en översyn över den forskning som finns 

kring rekryteringsprocess. I artikeln poängteras att rekryterare har en central roll under 

rekryteringsprocessen, men att det trots det finns lite forskning om rekryterares beteende och 

vilka kompetenser som krävs i deras arbete. I artikeln framkommer att 

kommunikationskompetens är av betydelse för att skapa förståelse hos potentiella kandidater. 

Meddelanden som ska nå ut till potentiella kandidater måste vara trovärdiga och begripliga 

för att uppnå effektivitet, eftersom det påverkar hur de ser på organisationen. Trovärdigheten 

påverkas av kommunikatörens kompetens. Om kandidaten uppfattar rekryteraren som icke 

trovärdig signalerar det avsaknad av kompetens. Den ansvarige rekryteraren ska utåt upplevas 

som en källa i organisationen som är välinformerad (Breaugh & Starke, 2000). 

 

2.3. Etiska aspekter 

 

Den tidigare forskningen och teorierna bygger på studier genomförda i skilda länder. Det 

innebar att de som deltagit har ett visst etniskt ursprung, vilket skulle kunna påverka 

resultatet. En organisation och dess medlemmar kan ha olika syn på vilken makt och 

inflytande en rekryterare har när det gäller rekryteringsprocessen. Det kan påverka hur 

rekryteringsprocessen är uppbyggd och vilka delar som en chef med rekryteringsansvar ska 

utföra. Vilken kompetens som efterfrågas och krävs hos en rekryterare kan se olika ut i skilda 

länder på grund av de omständigheter som råder gällande makt och inflytande. Med det i 

tankarna valdes flera teorier och tidigare forskning för att undvika att fastna i ett perspektiv. 

De etiska aspekterna bidrog till ett kritiskt förhållningssätt, där fokus lades på att granska 

artiklarna och undersöka hur forskningen genomförts. Det kritiska förhållningssättet 

påverkade valet av artiklar och bidrog till att endast vetenskapliga artiklar användes i studien.  
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3. Metod 
Under denna rubrik presenteras syfte, det vetenskapliga förhållningssättet, den valda 

ansatsen, urval, datainsamling, analysmetod, etik och metoddiskussion.   

 

3.1. Vetenskapligt förhållningssätt och ansats 

 

Syftet med studien var att undersöka rekryteringsprocessen i offentlig verksamhet och hur 

chefer med rekryteringsansvar upplever den egna kompetensen i arbetet med rekrytering. 

Studien utgick från ett hermeneutiskt synsätt, som i sin tur utgår från ett subjektivt 

angreppssätt. Det hermeneutiska synsättet är bäst lämpat när man fokuserar på individuella 

förhållanden i stället för stora och generella sammanhang (Watt Boolsen, 2007). Hermeneutik 

användes som ett vetenskapligt förhållningssätt, eftersom det används för att tolka och förstå 

människors agerande. Det hermeneutiska paradigmet handlar om att tolkning är viktigt för att 

skapa förståelse. Det handlar om att studera situationer genom att se dem med en social 

aktörs ögon. En typisk problemformulering inom hermeneutiska paradigmet är hur och varför 

något sker. Empirisk fakta är kvalitativ. Interaktionsmönster, känslor och handlingar studeras 

med avsikt att beskriva och utveckla en förståelse för dessa (Watt Boolsen, 2007).  

 

I studien användes en abduktiv ansats, vilket menas en växelverkan mellan induktion och 

deduktion. Induktion utgår från empirisk fakta, som används som utgångspunkt för att 

utveckla teorier eller en del av teori (Alvesson & Sköldberg, 2007: Watt Boolsen, 2007). 

Användningen av en abduktiv ansats medförde att tid lades ner på att studera befintliga 

teorier inom ämnet rekrytering och kompetens för att skapa förståelse. Därefter utformades 

studien och det empiriska materialet samlades in, vilket gjorde att en induktiv ansats 

applicerades. Abduktion utgår liksom induktion från empirisk fakta, men skiljer sig från 

induktion genom att teoretiska referensramar uppmärksammas. Med hjälp av existerande 

kunskap och referensramar sker ett försök få kunskap om teoretiska mönster eller 

djupstrukturer som om de vore giltiga. Teoretiska mönster eller djupstrukturer skulle kunna 

begripliggöra mönster som tagits fram med hjälp av induktion och som påträffats i ett enskilt 

fall (Alvesson & Sköldberg, 2007).  

 

3.2. Urval 

 

I studien gjordes ett tvåstegsurval, som innefattar att det först görs ett urval av organisation 

för att därefter välja ut individer som ska intervjuas (Ahrne & Svensson, 2015). Studiens 

fokus på offentlig verksamhet bidrog till att ett antal kommuner i Sverige kontaktades via 

telefon och e-post. De fick förfrågan om att delta i studien och dess kontaktperson 

informerades om studiens syfte och om hur undersökningen skulle gå tillväga. En kommun i 

södra Sverige blev intresserad och accepterade att medverka. Anledningen till att flera 

kommuner kontaktades var att syftet med studien var att undersöka rekryteringsprocessen och 

den upplevda kompetensen i en offentlig verksamhet. I detta fall är kommunen en social 

miljö där det som studeras kan tänkas förekomma. En social miljö kan vara till exempel en 

organisation eller en myndighet (Ahrne & Svensson, 2015). 

 

Efter att kommunen hade accepterat förfrågan om att medverka i studien tillhandahöll 

kontaktpersonen en lista med telefonnummer och namn till individer som ansvarar för 

rekrytering i den offentliga verksamheten. Listan innehöll kontaktuppgifter till 19 chefer som 

utfört rekryteringar ett flertal gånger under den senaste tiden. Kontaktpersonen fick fram 

denna lista genom att kontakta sina arbetskollegor och be om namn och telefonnummer till 

chefer med rekryteringsansvar.  De chefer som fanns med på listan kontaktades via telefon 
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och fick förfrågan om att delta i studien genom att intervjuas. När de hade accepterat att delta 

i studien bestämdes tid och plats cirka en vecka innan intervjutillfällena, därefter startades 

insamlingen av det empiriska materialet. Urvalet landade i 10 respondenter med olika ålder, 

erfarenhet och arbete på skilda förvaltningar. Urvalet innebar ett sannolikhetsurval, som 

innefattar att de individer som ingår i urvalet innehar en speciell position och har en unik 

inblick (Denscombe, 2016). Nyckelpersoner valdes ut som hade en chefsposition med 

rekryteringsansvar, för att de har en inblick i ämnet som studerats och något speciellt att bidra 

med. 

 

3.3. Datainsamling 
 

Det empiriska materialet utformades med hjälp av en kvalitativ metod i form av intervjuer. 

Enligt Martyn Denscombe (2016) innefattar kvalitativ data talade eller skrivna ord samt 

observerade eller producerade bilder. En intervjuguide utformades innan intervjutillfällena 

med färdigformulerade frågor och ett samtyckesformulär där respondenten fick godkänna 

deltagande i studien (Bilaga 1 och 2). Den tidigare forskningen och den teoretiska 

referensramen skapade en grund för formulering av frågor till intervjuguiden. När 

intervjuguiden hade utformats lästes frågorna högt mellan uppsatsförfattarna och frågorna 

testades med hjälp av familjemedlemmar, för att säkerställa att de var tydliga.  Innan 

intervjun startade informerades respondenterna om syftet med studien och fick en förfrågan 

om tillåtelse till ljudinspelning. Samtliga respondenter godkände ljudinspelning och skrev 

därmed under samtyckesformuläret och därefter kunde intervjuerna starta. Under 

intervjutillfällena tillämpades semistrukturerade intervjuer, som innebär att det finns en färdig 

lista med frågor som ska tas upp under intervjuerna vilket möjliggör flexibilitet i 

ordningsföljden (Denscombe, 2016). Intervjuerna utfördes under respondenternas arbetstid 

och på deras arbetsplats i ett avskilt rum med lugn miljö. Samtliga intervjuer genomfördes i 

ett konferensrum eller på respondenternas kontor. Under intervjuerna placerades stolarna i en 

cirkelliknande form. Det gjordes i syfte att skapa en bekväm interaktion och undvika en 

känsla av konfrontation (Denscombe, 2016). 

 

Under intervjutillfällena gjordes ljudinspelningar på en mobiltelefon för att fullständigt 

dokumentera det som sades. Mobiltelefonen placerades vid sidan av bordet alternativt bakom 

något för att undvika att respondenterna blev obekväma när de spelas in. För att bevara 

ljudinspelningarna på ett säkert ställe fördes de över på en dator med lösenord, där de sedan 

sparades. Ljudinspelningarna kompletterades med fältanteckningar för att kunna komplettera 

med relevant information som inte ljudinspelningarna fångade upp. Ljudinspelningarna vid 

intervjutillfällena varierade från cirka 13 minuter till 30 minuter. I studien togs tillförlitlighet 

i beaktning genom försök till att vara objektiva under intervjutillfällena. Det ökar 

sannolikheten att andra forskare inom området kan komma fram till samma resultat och 

slutsatser som tidigare visats (Denscombe, 2016).  För att öka sannolikheten att studien kan 

genomföras vid senare tillfälle och få samma resultat och slutsatser utformades ett tydligt 

metodkapitel med information om tillvägagångssättet i studien. Vid studiens start utformades 

även en tidsplan med fasta delmål för de olika delarna i studien.  

 

Det finns olika granskningar som kan göras för att kontrollera trovärdigheten i 

respondenternas uttalanden. Trovärdighet handlar om att kunna visa att det empiriska 

materialet är exakt och träffsäkert (Denscombe, 2016). I studien genomfördes 10 intervjuer, 

vilket innebar att det empiriska materialet kunde jämföras och återkommande teman kunde 

iakttas. Enligt Denscombe (2016) kan återkommande teman under intervjuer peka på att 

upplevelserna delas av en vidare grupp individer vilket gör att det går att känna tillit till det 
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som framkommit. Genom att jämföra de empiriska materialet med ytterligare källor 

exempelvis andra intervjuer kan forskaren bekräfta eller ifrågasätta uttalanden från 

respondenten. Ett annat sätt att kontrollera trovärdigheten är att låta det transkriberade 

materialet återvända till respondenterna för kontroll av validitet (Denscombe, 2016). Efter 

intervjuerna var genomförda transkriberades det empiriska materialet och skickades med e-

postmeddelande till respondenterna för att låta de kontrollera dess riktighet. Samtliga 

respondenter godkände det som framkommit under intervjutillfällena och hade inga 

kommentarer. 

 

3.4. Analysmetod 
 

Insamling av det empiriska materialet gjordes med hjälp av intervjuer med ljudinspelningar. 

Ljudinspelningarna transkriberades för att begreppsliggöra det insamlade empiriska 

materialet. För att analysera det insamlade empiriska materialet har analysmetoden 

innehållsanalys tillämpats. Innehållsanalys är en metod som kan vara till hjälp vid analys av 

innehåll i ett dokument (Denscombe, 2016). Innehållsanalys kan innefatta att mer specifikt 

bestämma innehållet på ett systematiskt sätt utifrån tidigare bestämda kategorier (Watt 

Boolsen, 2007). Det transkriberade materialet lästes igenom av båda uppsatsförfattarna, för 

att sedan kunna diskutera fram likheter och skillnader som uppmärksammats. Det innebar att 

beaktning togs till svar som återkom under majoriteten av intervjutillfällena, men även till 

svar som en minoritet uttalat som skiljt sig från majoritetens uttalanden. Likheter och 

skillnader uppmärksammades med hjälp av kategorier som skapades utifrån den teoretiska 

referensramen och den tidigare forskningen. Två huvudkategorier skapades: 

rekryteringsprocess och kompetens. Under de två huvudkategorierna som konstruerades 

gjordes underkategorier: förberedelser inför rekrytering, urval av kandidater, introduktion och 

uppföljning, den efterfrågade och krävda kompetensen och den upplevda kompetensen. I 

texten markerades respondenternas uttalanden med olika färger och symboler, för att kunna 

placera deras uttalanden under kategorierna. Efter att materialet hade markerats räknades 

antal förekommande likheter och skillnader i respondenternas uttalanden, för att få belägg att 

uttrycka vilka uttalanden som delas av en majoritet respektive en minoritet. Respondenterna 

uttalanden analyserades sedan utifrån den teoretiska referensramen och tidigare forskningen. 

 

3.5. Etik 

 

I studien togs etiska aspekter i beaktning, det vill säga frågor om hur man tar hänsyn till och 

skyddar individer som berörs av studien (Gustavsson, Hermerén & Petersson, 2005). 

Vetenskapsrådet (2002) har fyra huvudkrav när det gäller att skydda individer: informations-, 

samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjandekravet. Innan intervjutillfällena kontaktades 

respondenterna och informerades om studien syfte och om genomförandet av 

undersökningen. Respondenterna fick fylla i ett samtyckesformulär, där de återigen 

informerades om syftet med studien och att det var frivilligt att besvara de frågor som kom att 

ställas under intervjutillfällena. De fick information om att de när som helst under 

intervjutillfället har rättigheter att avbryta sin medverkan utan att det bidrar till negativa 

konsekvenser för respondenterna (Vetenskapsrådet, 2002). Respondenternas uppgifter 

behandlades konfidentiellt och kommer i fortsättningen även göra det i syfte att skydda deras 

identiteter. Den information som samlades in under intervjutillfällena fördes efter det fram på 

ett sätt som bidrar till att identifiering av respondenter förblir konfidentiell. All information 

som samlats in under studiens gång och under intervjutillfällena med respondenterna och 

kontaktpersonen har endast använts till studien för att besvara syfte och frågeställningar 

(Vetenskapsrådet, 2002).  
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3.6. Metoddiskussion 

 

Syftet med studien var att undersöka rekryteringsprocessen i offentlig verksamhet och hur 

chefer med rekryteringsansvar upplever den egna kompetensen i arbetet med rekrytering. En 

anledning till att en kvalitativ metod valdes var för att undersöka rekryteringsprocessen i 

offentlig verksamhet och den upplevda kompetensen, med hjälp av upplevelser hos chefer 

som utför hela eller delar av rekryteringsprocessen. Valet att genomföra intervjuer kändes 

lämpligt för studiens syfte, eftersom intervjuer är lämpliga när man vill få kännedom om 

känslor, åsikter, uppfattningar och erfarenheter (Denscombe, 2016). En fördel med intervjuer 

var att det kunde skapas djupgående och detaljerat empiriskt material. Semistrukturerade 

intervjuer innebar en möjlighet att vara flexibel i ordningsföljden av intervjufrågorna och låta 

respondenterna beskriva och utveckla sina tankar och känslor (Denscombe, 2016). 

Respondenterna kontaktades en vecka innan intervjutillfället där det avtalades tid och plats 

för intervjuer. Det var en fördel med intervjuer, eftersom det kunde bidra till hög 

svarsfrekvens (Denscombe, 2016).  

 

Den avtalade platsen som innebar en avskild och lugn miljö kunde bidra till en möjlighet att 

undvika att något går fel och att någon stör. En annan fördel med intervjuer var att de inte 

krävde någon speciell utrustning, mer än konversationsförmåga (Denscombe, 2016). Under 

intervjutillfällena gjordes både fältanteckningar och ljudinspelningar i dokumentationssyfte. 

En fördel med att ljudinspelningarna kompletterades med fältanteckningar var att det kunde 

bidra till att information kunde behållas som inte går under verbal kommunikation, till 

exempel klimat, kroppsspråk och kontexten runt intervjuplatsen. En nackdel med att använda 

ljudinspelningar vid intervjutillfällena var att de kunde hämma och oroa respondenten. 

Nackdelarna med att genomföra intervjuer var att det var tidskrävande när det handlade om 

att analysera det empiriska materialet. Att bearbeta det empiriska materialet var en stor 

arbetsuppgift som innebar utskrift och kodning av icke-standardiserade svar. En annan 

nackdel med intervjuer var att det var svårt att vara objektiv, vilket skulle kunna ha en 

negativ inverkan på tillförlitligheten. Ytterligare en nackdel vid användning av intervjuer var 

att resurser i form av kostnader kunde bli höga om respondenterna var spridda över ett brett 

geografiskt område (Denscombe, 2016). 

 

Fördelarna med att använda kvalitativ analysmetod var att det kunde bidra till ett detaljerat 

empiriskt material. Det kan finnas motsägelser, men med hjälp av en kvalitativ analysmetod 

kan den sociala verkligheten återspeglas. En annan fördel med denna analysmetod var att det 

kunde accepteras att det finns flera förklaringar, eftersom den bygger på tolkning. Det kan 

bidra till att individer kan komma fram till olika slutsatser trots att de har tillämpat samma 

analysmetod (Denscombe, 2016). En nackdel med kvalitativ analysmetod var att det 

empiriska materialet kan vara mindre representativt. Det kan vara svårt att generalisera 

resultatet till liknande verksamheter och situationer, men om det finns tillräckligt med 

detaljer om omständigheterna runt omkring undersökningen kan det vara möjligt att bedöma 

hur resultatet förhåller sig till andra verksamheter. Ytterligare en nackdel var att tolkningen 

av materialet kunde vara nära kopplat till de som genomfört studien och analyserat empirin. 

Resultatet är en produkt av de som genomfört studien istället för upptäckande av fakta, vilket 

leder till att resultatet måste hanteras på ett mer försiktigt sätt (Denscombe, 2016). I detta fall 

har studien genomförts av två individer med olika erfarenhet, identitet och övertygelse, vilket 

har inneburit att analys präglats av tolkning från två skilda individer. Risken fanns att 

identifierandet av teman och slutsatser kunde bidra till att delar av det empiriska materialet 

förbisågs på grund av att de inte passade in. Det kunde bidragit till en förenklad förklaring 

och vara ett hinder för att komma fram till en tydlig slutsats. Alternativa förklaringar är ett 
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naturligt inslag i det sociala livet, därför är det viktigt att erkänna det och undvika förenkling 

av frågor (Denscombe, 2016).  I studien har beaktning tagits till både återkommande teman 

och svar som en minoritet av respondenterna uttryckt som skiljt sig från majoriteten. 

 

4. Resultat och analys 
I nedan avsnitt presenteras resultat och analys. Avsnittet inleds med en presentation av 

resultat och analys av respondenternas beskrivningar av rekryteringsprocessen och dess 

innehållande steg. Därefter fortskrider avsnittet med en redogörelse och analys av resultatet 

som framkommit gällande kompetens. Avsnittet är utformat efter teman som uppkommit 

under bearbetning av det empiriska materialet och innehåller även citat från respondenterna. 

Resultatet av respondenternas upplevelse av rekryteringsprocessen och kompetens 

analyseras med hjälp av den teoretiska referensramen och den tidigare forskningen. Avsnittet 

avslutas med slutsatser där frågeställningarna besvaras.  

 

4.1. Rekryteringsprocess 

 

Samtliga respondenter beskriver under intervjutillfällena att det finns en gemensam 

rekryteringsprocess, som genomgår olika steg i letandet efter framtidens medarbetare. En 

större del av respondenterna lyfter fram att det finns ett styrdokument att ta del av på 

intranätet som kan användas under en rekryteringsprocess. Citaten nedan styrker att det finns 

en tydlig, gemensam bild av rekryteringsprocessen inom den specifika kommunen. 

 
[...] jag skulle vilja säga att vi har en väldigt tydlig och informativ rekryteringsprocess så det 

finns mallar och så för att ta fram uppdragsbeskrivning, mall för att göra annonser och mall 

för referenstagning, avgångssamtal allting som hör ihop med rekrytering finns i den här och 

det är liksom det vi ska följa. (Respondent 5). 

 

[...] stadshuset har en kurskatalog där det finns en klargörande beskrivning på hur man ska 

tänka och där finns också en utbildning på en dag på åtta timmar som ingår i det där det ingår 

rollspel och där det liksom ingår olika sätt att förhålla sig till det. (Respondent 9). 

 

Forskning om rekrytering tillhandahåller olika modeller när det gäller rekryteringsprocessen, 

där olika steg går att urskilja. Breaugh, Macan och Grambow har utformat en modell som 

innehåller fem steg i en rekryteringsprocess (Breaugh, 2008). Ytterligare en modell som 

lyfter upp de olika stegen i en rekryteringsprocess har skapats av Malin Lindelöw. Modellen 

beskriver tolv steg till en lyckad kompetensförsörjning (Lindelöw, 2016). Samtliga modeller 

bekräftar att en rekryteringsprocess går igenom olika steg i sökandet efter potentiella 

kandidater. Enligt Lindelöw (2016) är det viktigt med ett metodiskt och systematiskt 

rekryteringsarbete som innehåller väl genomtänkta och genomförda moment. Det handlar om 

att effektivisera och kvalitetssäkra de olika momenten som individer ställs inför i arbetet med 

rekrytering. En organisations uppdrag och kompetens måste samordnas på ett effektivt sätt 

för att kunna vara verksamma på ett kraftfullt sätt. Därför menar Lindelöw (2016) att det är 

viktigt att alla i en organisation arbetar mot samma mål och skapar en plan som omfattar hela 

organisationen. 

 

4.1.1. Förberedelser inför en rekrytering 

 

Under intervjuerna framkommer det att samtliga respondenter startar rekryteringsprocessen 

med att identifiera ett behov. Flertal respondenter framför att ett behov av rekrytering kan 

uppstå när det närmar sig pensionsavgångar, när någon ska vara föräldraledig eller vid 

uppsägningar. En av respondenterna beskriver att redan tidigt under året kartläggs behovet av 
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medarbetare inför den kommande hösten. Anledningen till att en kartläggning görs är att de 

ska kunna se över kommande lediga tjänster och omorganisera befintliga medarbetare vid 

behov. Några respondenter beskriver att när de har uppmärksammat ett behov undersöks 

vilka kompetenser och egenskaper som finns och vad som saknas i arbetsgruppen, för att 

komma fram till vilka krav som ska ställas på kandidaten. En respondent menar att det är 

viktigt att tänka utanför boxen för att få variation i arbetsgruppen när det gäller kompetenser. 

Under intervjuerna beskriver respondenterna att efter ett behov har identifierats formuleras en 

kravspecifikation. En respondent menar att det är viktigt att utforma en prioriteringslista som 

innefattar krav och önskvärda kriterier på potentiella kandidater. Det kan vara ett krav att 

kandidaten ska inneha körkort eller behärska det svenska språket, medan det kan vara 

önskvärt att kandidaten kan tala flera språk eller ha erfarenhet av liknande verksamhet. 

 

Flertalet av respondenterna framför att vid utformning av kravspecifikation diskuteras 

behoven i samråd med arbetskollegor för att komma fram till vilka krav som ska ställas på 

kandidaterna.  

 
[...] då börjar det ju med att man sitter ned, i alla fall jobbar jag så, med dom som ska jobba 

närmst den här personen och resonerar kring vad det är vi behöver för kompetens. Behöver vi 

någon med högskoleutbildning eller räcker det kanske med gymnasieutbildning och 

erfarenhet [...]. (Respondent 5).  

 

Lindelöw (2016) lyfter i sin modell fram att när behov av rekrytering identifieras startar 

rekryteringsprocessen. Det är dock viktigt att resonera kring framtidsplaner och fundera över 

strategier innan en rekryteringsprocess startar. Genom att se över vilken kompetens som finns 

i organisationen i nuvarande situation och undersöka framtida behov sker en 

bakgrundsanalys, som är en del av det första steget i modellen (Lindelöw, 2016). Lindelöw 

menar (2016) att en kravspecifikation redogör för vilka krav som ska ställas på kandidaterna. 

Kraven som ska ställas på kandidaterna kan innefatta till exempel erfarenhet, utbildning, 

färdigheter, intressen och kunskap. I Breaugh, Macan och Grambows modell är 

kravspecifikationen en del av det första steget i en rekryteringsprocess (Breaugh, 2008). 

Breaugh och Starke (2000) menar att en osund rekryteringsstrategi kan utvecklas om inte 

tydliga mål skapas tidigt i processen kring exempelvis vilka krav som ska ställas på 

kandidaterna. Enligt Lindelöw (2016) är det viktigt att utforma en kravspecifikation och mål- 

och ansvarsbeskrivning som är en del av behovsanalysen. En behovsanalys ger en överblick 

och är en förutsättning för att utforma en rekryteringsprocess. När en behovsanalys 

formuleras kan arbetet med rekryterings ske strategiskt och bidra till ökad träffsäkerhet. 

Brister i förarbetena kan leda till problem för en verksamhet i form av svårigheter att uppnå 

god kvalitet i rekryteringsarbetet (Lindelöw, 2016).  

 

Breaugh (2009) bekräftar att i det första steget kan det vara betydelsefullt att ta hjälp av de 

som i framtiden kommer att arbeta med kandidaten, till exempel en chef alternativt en HR-

chef som kan ha värdefulla insikter. Lindelöw (2016) lyfter att det är viktigt att tänka på vem 

som utformar en behovsanalys, där kravspecifikationen är en del, eftersom olika individer har 

olika kunskaper om befattningar. Det perspektiv som en chef har är begränsat och därmed är 

underordnades kunskaper av betydelse vid en behovsanalys. En underordnad kan se nya 

synvinklar och andra perspektiv som kan vara betydelsefulla. Den kandidat som ska 

rekryteras måste fungera tillsammans med framtida arbetskollegor, därför kan det vara av 

vikt att låta en underordnad delta vid utformning av behovsanalys (Lindelöw, 2016).  
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Ett fåtal respondenter beskriver att innan en annons publiceras undersöks det internt i 

organisationen om det finns någon som har övertalighet eller förtur enligt LAS (Lag om 

anställningsskydd) och om det inte finns det kan rekryteringsprocessen fortskrida. En större 

del av respondenterna menar att de efter identifiering av behov och utformning av en 

kravspecifikation tar kontakt med HR-avdelningen som ger stöd och hjälper till att utforma 

en annons för publicering. Andra respondenter framför att de tar hjälp av en kommunikatör 

alternativt arbetskollegor gällande annonsering. Vid externa rekryteringar använder sig 

samtliga respondenter av bland annat internetsidan offentliga jobb när en annons ska 

publiceras. På offentliga jobb har kandidater möjlighet att fylla i ett ansökningsformulär och 

skriva ett personligt brev. En av respondenternas uttalande styrker i nedanstående citat att de 

använder sig av en passiv rekryteringsstrategi.  

 
De hör av sig hela tiden rekryteringsfirmor och sånt här och vill att vi ska köpa tjänster utav 

dem och lägga ut dem nationellt [...] Det använder vi oss inte av utan det läggs ut via 

offentliga jobb. (Respondent 2). 

 

Fåtal respondenter tar upp att vid intern rekrytering publiceras annonserna på intranätet inom 

kommunen. Andra respondenter nämner även att Facebook, Linkedin, Arbetsförmedlingen 

och den lokala dagstidningen är forum där annonser stundtals publiceras.  

 
Vi har ju [den lokala dagstidningen] men de är ju lite förlegat idag. Det är ju inte där man 

söker utan går ut [...]. Vi försöker ju bredda oss och gå lite ut via Facebook och så också. 

(Respondent 10). 

 

Enligt Lindelöw (2016) lägger organisationens behov och kravspecifikation grunden för 

utformandet av en annons och annan relevant information som ska nå ut till de potentiella 

kandidaterna. Innan en annons utformas skapas ett ansökningsformulär som bidrar till att en 

organisation kan få information om kandidaten. Beroende på vilken målgrupp som annonsen 

och information ska nå ut till görs beslut om medieval. Medievalet vid annonsering styrs av 

vilka medier som är tillgängliga och uppmärksammade hos målgruppen. Utformningen av 

annonsen kan även anpassas efter vad som är lämpligt till målgruppen organisationen vill nå 

ut till (Lindelöw, 2016). I Breaugh, Macan och Grambows modell finns ett avstickande steg i 

rekryteringsprocessen som innebär att locka kandidater och göra den lediga tjänsten attraktiv.  

Ett exempel kan vara att en organisation anpassar sin strategi och metod vid rekrytering efter 

den målgrupp de vill fånga uppmärksamhet hos (Breaugh, 2008).  

 

Beslut om hur organisationen ska nå ut till målgruppen och hur budskapet ska formuleras och 

presenteras är en del av det andra steget i Breaugh, Macan och Grambows modell. Det andra 

steget i modellen innefattar därmed val av rekryteringsstrategi (Breaugh 2008: Breaugh, 

2009). Tidigare forskning tyder på att det finns olika rekryteringsstrategier. De skiljer bland 

annat på aktiv och passiv rekrytering. Den passiva rekryteringen handlar om att det är 

kandidaterna som får söka sig till organisationen. Den aktiva rekryteringen handlar istället 

om att organisationen tar hjälp av rekryteringsfirmor eller söker i databaser som 

tillhandahåller information om kandidaterna (Henkens, Remery & Schippers, 2005).  

Resultatet tyder på att respondenterna vid intern rekrytering använder sig av en informell 

rekryteringsstrategi som kännetecknas av att arbetsgivaren utnyttjar kontaktnätet som finns 

omkring för att hitta potentiella kandidater. Resultatet tyder på att en formell 

rekryteringsstrategi tillämpas vid extern rekrytering. Den formella rekryteringsstrategin 

karaktäriseras till exempel av att publicera annonser i en tidning. Den tidigare forskningen 

visar att organisationer kan tjäna på att tillämpa olika strategier vid rekrytering. Tidigare 
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forskning visar även att organisationer i den kommunala sektorn har benägenhet att använda 

passiva och formella strategier vid rekrytering (Henkens, Remery & Schippers, 2005).  

 

Tidigare forskning lyfter fram att teknologins utveckling under 1990-talet och internet har 

bidragit till att de traditionella rekryteringsmetoderna förändrats på grund av att nya strategier 

och metoder växt fram. Offentliga verksamheter har efter 1990-talet riktat allt större 

uppmärksamhet till att utveckla metoder och strategier vid e-rekrytering. Den avancerade 

tekniken ger möjlighet för arbetsgivare att nå ut till kandidater som är geografiskt spridda och 

kan bidra till en större sannolikhet att hitta lämpliga kandidater (Llorens, 2011). 

Organisationer väljer allt oftare att använda webbplatser vid rekrytering. En anledning kan 

vara att det är ett billigt sätt att förmedla mycket information.  Det är dock viktigt att 

tillvägagångssättet tas i beaktning för att informationen ska nå ut till den önskade 

målgruppen. Ytterligare metoder kan vara lämpliga att ta till för att uppmärksamma 

målgruppen om webbplatsen, exempelvis via radioannonser (Breaugh, 2009).  

 

4.1.2. Urval av kandidater 

 

Respondenterna beskriver att urval av kandidater görs genom att de ifyllda 

ansökningsformulären och personliga breven läses igenom och på så sätt kan en gallring 

göras. Flertalet respondenter nämner att internetsidan offentliga jobb och kommunens 

datasystem används som verktyg vid gallring, för att sortera de krav och kompetenser som 

efterfrågas i annonsen.  

 
De är ju offentliga jobb för där kan man söka på olika sätt både utifrån kompetenser och 

kravet liksom jämka så att nej det här måste vi bara ha och då kan vi sålla rätt mycket, så det 

är rätt så bra verktyg [...] (Respondent 6). 

 

Samtliga respondenter lyfter fram att den vanligaste metoden vid urval av kandidater är 

intervjuer. Under intervjuerna framkommer det att respondenterna använder sig av olika antal 

intervjuer. En del respondenter utför endast en intervju, medan andra vid behov genomför 

ytterligare intervjuer för att kunna ta beslut om anställning. En av respondenterna uppger att 

vid urval jämförs kravspecifikationen med det som framkommer under intervjun om den 

potentiella kandidaten. En stor del av respondenterna nämner att de vid rekrytering av 

chefspositioner använder personlighetstester som ett komplement till intervjuerna. 

Majoriteten av respondenterna lyfter fram att de vid urval av kandidater tar hjälp av andra i 

organisationen vid exempelvis intervjuer och personlighetstester. Flertalet respondenter 

beskriver att de tar hjälp av arbetskollegor, medan andra respondenter framför att de får stöd 

från HR-avdelning och facket vid urval av kandidater. Nedan citat styrker att chefer med 

rekryteringsansvar i kommunen tar hjälp av andra i rekryteringsprocessen och ser det som en 

värdefull möjlighet.  

 
Jag tycker det är bra om man är flera stycken på en intervju för att få ett intryck. (Respondent 

2). 

 
Ibland kan jag ta hjälp av personal som är med på intervjun. De händer någon enstaka gång. 

Jag hade en nattjänst ute för ett tag sen. Då hade jag nattpersonal med på några intervjuer för 

att dem ska ju jobba tillsammans och känna att det funkar. (Respondent 7). 

 

Referenstagning är något som samtliga respondenter lyfter fram som en viktig del i urvalet av 

kandidater. Under intervjuerna framkommer att efter intervjuer, tester och referenstagning 

fastställs beslut och förhandling om anställning av den som ansvarar för rekryteringen. Några 



 

21 
 

av respondenterna lyfter fram att de rådgör med arbetskollegor om kandidaten liksom en del 

rådgör med HR-avdelningen och fackliga representanter vid förhandling för att kunna ta ett 

slutgiltigt beslut om anställning.  

 
[...] för mig är det jätteviktigt att lyssna in vad dem som ska jobba bredvid berörd person 

tycker och känner sen givetvis så är det jag som står för det yttersta beslutet men jag brukar 

vara noga med att ha med delaktighet i processerna, det tycker jag är en framgångsfaktor när 

man jobbar som chef och ledare. (Respondent 5).  

 

Lindelöw (2016) lyfter fram att urvalsprocessen startar när organisationen tagit emot 

ansökningar från kandidater. En grovgallring genomförs i detta steg och möjliggör att kritiska 

aspekter kan analyseras exempelvis om en kandidat har utbildning eller körkort. Användandet 

av ett datoriserat system och strukturerat ansökningsformulär kan underlätta vid gallring 

under urvalsprocessen, eftersom information om kandidaterna samlas i ett system med tydlig 

struktur. Organisationen kan plocka ut nyckelinformation i datorsystemet om kandidater och 

göra en gallring. Genom att organisationen tillämpar ett ansökningsformulär blir det tydligt 

vilka krav som ställs på kandidater. Det kan bidra till att kandidater som inte uppfyller kraven 

väljer att inte söka den lediga tjänsten (Lindelöw, 2016). I Breaugh, Macan och Grambows 

modell är urval det tredje steget i en rekryteringsprocess där planerade aktiviteter genomförs. 

Det kan exempelvis handla om att förmedla information om den lediga tjänsten och 

genomföra intervjuer eller personlighetstester vid urval (Breaugh, 2008). Lindelöw (2016) 

menar att en grovgallring följs av att några utvalda kandidater kallas till en första intervju. 

Efter den första intervjun så ställs kravspecifikationen mot kandidaterna för att bedöma 

kandidaternas lämplighet.  Först efter det kan en andra, djupare intervju utföras samt olika 

typer av tester. Det finns urvalsmetoder som kan användas som komplement till intervjuer 

och som har en högre prognosförmåga, exempelvis färdighetstester eller arbetsprover. 

Metoderna skiljer sig från intervjuer, eftersom de är kopplade till arbetsprestationer istället 

för utbildning och erfarenhet som har lågt prognosvärde (Lindelöw, 2016).  

 

Breaugh (2009) menar att de som ansvarar för en rekrytering ständigt är i kontakt med chefer 

och andra i organisationen för att kunna ta del av värdefulla insikter. Referenstagning är en 

vanlig metod vid urval som av många ses som värdefull. Genom att ta referenser på 

kandidaterna kan information och intryck som förmedlats under en intervju säkerställas och 

ges i mer detaljerad form menar Lindelöw (2016). Samtidigt har denna metod en låg 

prognosförmåga och är en otillfredsställande bedömningsmetod. Det grundas på att ännu en 

individs bild av den potentiella kandidaten kommer in i bilden och bidrar till en annan typ av 

komplexitet. En individ som anges som referens kan ha anledning till att lyfta fram en positiv 

bild av kandidaten. Av den anledningen ska en referenstagning behandlas som en intervju 

(Lindelöw, 2016). Enligt Breaugh (2009) är det av betydelse att ta hjälp av andra som 

kommer arbeta med den nyanställda för att få insikter som kan vara av värde. Det kan vara av 

vikt att ta hjälp av andra i en rekryteringsprocess, eftersom en kandidat måste fungera 

tillsammans med sina arbetskollegor. Utfallet av tester och intervjuer kan leda till ett beslut 

om anställning och förhandling i organisationen (Lindelöw, 2016). 

 

4.1.3. Introduktion och uppföljning 

 

Det framgår att det finns en gemensam introduktionsmapp inom kommunen, som innehåller 

information och blanketter som kan fyllas i. Samtliga respondenter nämner att beroende på 

vad de är för typ av tjänst som de ska rekrytera till skiljer sig introduktionen åt. Det som är 

skiljer sig åt är upplägget av introduktionen, exempelvis antalet dagar för bredvidgång. 
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Majoriteten av respondenterna beskriver att introduktionen anpassas efter individens 

erfarenheter och behov.  

 
[...] det ser lite olika ut. De beror lite granna på vad man behöver. En del behöver bara några 

pass och en del behöver några fler pass för att de ska fungera. (Respondent 7).  

 

En av respondenterna lyfter fram att innan den nyanställda börjar sin tjänst bjuds den in till 

arbetsplatsen över en fika för att få lära känna blivande arbetskollegor. Några fåtal gånger 

framkommer att checklistor utformas för att introduktion ska resultera i så bra utfall som 

möjligt och för att viktiga delar i introduktionen inte ska falla bort.  

 
Det är lätt att missa saker, så man behöver en checklista där, om det är någon som är helt ny i 

förvaltningen. (Respondent 2).  

 

Majoriteten av respondenterna anger att de vid uppföljning av rekryteringsprocessen 

diskuterar utfallet av rekryteringen med arbetskollegor. Några få respondenter framför att de 

på egen hand reflekterar över vad som gått bra respektive mindre bra. Ett fåtal respondenter 

menar att de inte utvärderar själva rekryteringsprocessen i sig, utan endast följer upp den 

nyanställdas arbetsgång och trivsel med hjälp av samtal. 

 

Enligt Lindelöw (2016) påbörjas introduktionen när ett anställningsavtal är påskrivet. 

Lindelöw (2016) poängterar att det är viktigt att introduktionen anpassas efter situationen och 

individen, eftersom samtliga individer reagerar och motiveras av skilda saker. Ett exempel 

kan vara om en individ strävar efter att prestera bidrar det till att det är viktigt med tydliga 

mål. Genom en introduktion kan en grund skapas för framtida samarbete med arbetskollegor 

och förståelse för andras arbete åstadkommas, menar Lindelöw (2016). Lindelöw (2016) 

lyfter fram att det är viktigt att det finns en tydlig struktur över hur introduktionen ska 

genomföras. Sista steget i Breaugh, Macan och Grambows modell är att en utvärdering av 

utfallet av rekryteringen ska genomföras där rekryteringsmål (det önskade utförandet) och 

utfallet (det faktiska utförandet) jämförs och analyseras (Breaugh, 2008). Genom att 

utvärdera utfallet kan det vara möjligt att dra lärdomar av erfarenheter och på så sätt lyckas 

utveckla framtida rekryteringsprocesser (Breaugh, 2009). Breaugh (2009) lyfter fram att en 

orsak till att en del organisationer inte utvärderar sina rekryteringsinsatser kan vara det inte 

gjorts någon insamling eller att det gjorts en alldeles för omfattande insamling av information 

kring rekrytering. De två orsakerna kan ligga till grund för att en organisation inte kan ta 

lärdomar av erfarenheter när de utformar framtida rekryteringar (Breaugh, 2009).  

 

Lindelöw (2016) poängterar att individen stimuleras av uppmärksamhet, därför är det viktigt 

att chefer visar uppmärksamhet till de anställda, eftersom det i sin tur kan resultera i goda 

effekter i form av ett mer positivt beteende, prestation och tillfredsställelse hos den anställde. 

Det kan handla om att en chef visar uppmärksamhet genom att förmedla feedback i ett samtal 

med individen. Fortlöpande utveckling i form av uppföljning och utvecklingsinsatser av den 

nyanställda samt tidigare anställda bör ske. Det kan vara till exempel medarbetarsamtal, 

coachning, lönesamtal samt andra insatser som sträcker sig inom gränserna gällande 

kompetensförsörjningsarbete (Lindelöw, 2016). Utvärdering av rekryteringsresultatet 

(Breaugh, 2008) och fortlöpande utveckling är de sista stegen som utförs i en 

rekryteringsprocess (Lindelöw, 2016).  
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4.2. Kompetens 

 

4.2.1. Den efterfrågade och krävda kompetensen 

 

Något som respondenterna framför under intervjuerna är vilka kompetenser de upplever 

efterfrågas respektive krävs vid utförandet av rekrytering. Krav på högskoleutbildning är en 

kompetens som återkommer under intervjuerna. Ett fåtal av respondenterna lyfter fram att 

arbetsrätt är en viktig del vid utförande av rekryteringsarbete. De kompetenser som 

majoriteten av respondenterna lyfter fram som efterfrågade kompetenser hos en chef som ska 

arbeta med rekrytering är främst högskoleutbildning. En respondent nämner att kunskaper 

kring arbetsrätt är en efterfrågad kompetens. Under intervjuerna framgår det att flertalet av 

respondenterna menar att högskoleutbildning är något som både krävs och efterfrågas i 

arbetet med rekrytering. En av respondenterna lyfter till skillnad från de andra 

respondenterna fram att utbildning inte alltid är något som efterfrågas. 

 
[...] för mig är det mycket mer personen och personligheten många gånger för du kan ha 

många utbildningar men utför du inte på rätt sätt eller använder du inte kompetensen på rätt 

sätt din personlighet så kan det bli hur fel som helst. (Respondent 6). 

 

Andra kompetenskrav som lyfts fram av en mindre del av respondenterna är att den som utför 

en rekrytering ska vara nyfiken, ha god människokännedom samt vara självgående. Några 

respondenter nämner begreppet social kompetens som ett krav i arbetet, liksom att det är 

viktigt att en chef med rekryteringsansvar har intresse för andra individer och kan bemöta 

dessa. Ett återkommande tema under intervjuerna är att en individ som ska arbeta med 

rekrytering måste vara påläst och införstådd i vad yrket och tjänsten som man ska rekrytera 

till innebär. En av respondenterna påtalar att det är viktigt att en chef med rekryteringsansvar 

vet vilka kvalifikationer den ska leta efter när den ska rekrytera till en tjänst. Det framförs 

under intervjuerna att en chef med rekryteringsansvar blir påläst och införstådd i vad arbetet 

innebär genom erfarenhet av yrket. Majoriteten av respondenterna lyfter fram att erfarenhet är 

av betydelse och något som efterfrågas vid arbete med rekrytering. Under intervjuerna 

framkommer det även att en individs egenskaper är viktiga. En respondent lyfter fram att det 

är viktigt att vara öppen och ärlig, samt att kunna skapa tillit och ha en god kommunikation. 

 

Andersson (2014) lyfter fram att kvalifikationskrav finns upprättat på både arbetsmarknaden 

och i arbetsuppgiften som ska utföras. Kvalifikation handlar om vilken kompetens som 

efterfrågas eller krävs i en arbetsuppgift (Andersson, 2014). En av delkompetenserna i 

Lundmarks “kompetensblomma” är den yrkestekniska kompetensen som berör de kunskaper 

och färdigheter som krävs av en individ i utförande av arbetet. Det kan vara något som 

förvärvats genom någon typ av utbildning (Lundmark, 1998), som sedan appliceras i arbetet 

(Granberg, 2011). Granberg (2011) menar att den yrkestekniska dimensionen kan innefatta 

exempelvis teorier, lagar, föreskrifter, verktyg eller redskap som används i arbetet. Ellström 

(1992) lyfter fram att utbildning bidrar till formell kompetens, som kan styrkas genom 

exempelvis diplom, intyg eller betyg. Det innebär att en organisation, exempelvis en skola, 

har gjort en bedömning av en individ som styrker att individen har en viss kompetens 

(Andersson, 2014). Andersson (2014) lyfter fram att den efterfrågade kompetensen inte alltid 

behöver överensstämma med de kompetenskrav som en arbetsuppgift kan kräva. Lindelöw 

(2016) menar att den formella kompetensen som en individ har ofta ses som en 

kvalitetsgaranti, vilket är felaktigt. Utbildning har ett lågt prognosvärde, men trots det är 

utbildning något som organisationer efterfrågar hos potentiella kandidater (Lindelöw, 2016). 

Lindelöw (2016) framför att även erfarenhet har lågt prognosvärde, men att verksamheter 
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trots det fokuserar på yrkeserfarenhet vid urval av kandidater. Erfarenheter ger ingen garanti 

för kompetens hos en individ, eftersom en angiven erfarenhet inte uttalar hur bra eller dåligt 

en individ utfört arbetet i sin tidigare roll. Förhållningssätt och den efterfrågade kompetensen 

i arbetet kan även se olika ut på andra arbetsplatser (Lindelöw, 2016).   

 

Kompetensen som efterfrågas på en arbetsmarknad är ofta av formell karaktär, men ger ingen 

garanti för framgång i arbetet (Ellström, 1992: Andersson, 2014). Den formella kompetensen 

ger ingen garanti för att kandidaten har den kunskap som efterfrågas. Utbildning har ett lågt 

prognosvärde på grund av att den utbildning som en individ avslutat kan på olika skolor ha 

skilda innehåll samt bidra till mer eller mindre kunskap hos individen. En annan anledning är 

att examination oftast sker med hjälp av grupparbeten eller individuella hemtentamen som 

försvårar bedömningen av den enskilda (Lindelöw, 2016). Det är istället den reella 

kompetensen som är avgörande, det vill säga den kompetensen som en individ har. Den reella 

kompetensen krävs för att nå framgång i arbetet (Ellström, 1992: Andersson, 2014). Formell 

kompetens bygger på en bedömning av vissa delar av den reella kompetensen vid ett speciellt 

tillfälle. Det innebär att sannolikheten är stor att en del av en individs reella kompetens aldrig 

bedöms och översätts till formell kompetens (Andersson, 2014: Andersson & Danielsson, 

2011). Det är därför viktigt att skilja på formell och reell kompetens, men den reella 

kompetensen ska inte betraktas som högre eller lägre än den formella kompetensen som en 

individ har förvärvat genom utbildning (Ellström, 1992).  

 

Enligt Granberg (2011) ställs det i dagens samhälle allt större krav på att en individ ska kunna 

interagera med andra i arbetet. En individ ska ta tillvara på kontakter, handleda och samverka 

med andra. Samarbetsförmåga är ett centralt kompetenselement som handlar om att kunna 

utföra något tillsammans med andra och vara tillmötesgående. En komplicerad och 

föränderlig tillvaro kan bidra till att det blir mer krävande för en individ att kunna samarbeta 

(Illeris, 2013). Enligt Lundmark (1998) behandlar den sociala kompetensen, som är 

delkompetens i “kompetensblomman”, förmågan som en individ har att utveckla sociala 

kontakter och medverka i sociala samspel. I varje kompetens ingår socialitet, eftersom de 

handlingar som en individ utför involverar möten med andra (Illeris, 2013). Ytterligare en 

delkompetens är personlig kompetens/förhållningssätt (Lundmark, 1998), som kan innefatta 

exempelvis att en individ är intresserad av att samspela med omgivningen (Granberg, 2011). 

 

Chen, Hsu & Tsai (2013) lyfter fram att om en rekryterare uppfattas som välinformerad hos 

den potentiella kandidaten kan det bidra till att organisationen ses som mer attraktiv. Även 

Breaugh & Starke (2000) menar att det är viktigt att rekryteraren ses som en välinformerad 

källa i organisationen, då det kan ge effekt på hur en potentiell kandidat uppfattar 

organisationen. Forskning visar att rekryterares beteende och personliga egenskaper påverkar 

om en kandidat upplever organisationen som attraktiv. Om en rekryterare är positiv i sitt 

arbete kan den uppfattas som kompetent, öppen och personlig hos den potentiella kandidater 

(Chen, Hsu & Tsai, 2013). Breaugh och Starke (2000) menar att kommunikationskompetens 

är viktig för att skapa förståelse hos individer som deltar i kommunikationen. Den 

delkompetensen i “kompetensblomman” som behandlar en individs personliga kompetens 

och förhållningssätt innefattar de personliga egenskaper som kan påverka förutsättningarna 

för att arbetet ska resultera i goda resultat (Granberg, 2011). Förmågan att agera 

professionellt i olika situationer bygger på en integration av delkompetenserna som en individ 

innehar, det vill säga den funktionella kompetensen (Lundmark, 1998).  
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4.2.2. Den upplevda kompetensen 

 

Ett ämne som berörs under intervjutillfällena är hur chefer med rekryteringsansvar upplever 

sin kompetens i arbetet med rekrytering. Majoriteten av respondenterna framför att deras 

formella kompetens har förvärvats genom kurser eller program på högskolenivå. I huvudsak 

framkommer det också att respondenterna har deltagit vid interna utbildningar inom 

kommunen riktade till chefer där bland annat en kurs i rekrytering ingått. Under ett 

intervjutillfälle lyfter en respondent fram att den formella kompetensen används i arbetet och 

bidrar till en trygghet när det gäller rekrytering. Ytterligare en respondent menar att den 

formella kompetensen används och kan ses som en grund genom att det bidrar till att 

individen får kännedom om vad den ska tänka på vid en rekrytering. Flertalet respondenter 

anger att den formella kompetensen som de förvärvat genom högskoleutbildning eller interna 

utbildningar inom kommunen används i arbetet. Samtliga respondenter upplever att de utöver 

den formella kompetensen har förvärvat reell kompetens genom erfarenhet. En respondent 

lyfter fram att erfarenhet bidrar till kännedom om vilka kompetenser som ska efterfrågas hos 

en individ vid rekrytering. Flera respondenter lyfter fram att genom att använda erfarenhet i 

arbetslivet kan det bidra till att de kan hitta lämpliga kandidater vid rekrytering och få en 

känsla för vem som passar till tjänsten.  

 
Ju längre man jobbar ju mer lär man sig. [...] Man är med om olika saker, olika situationer 

som man lär sig på hela tiden. Alltså det är ju ett jobb där man aldrig blir fullärd. Och det 

kommer nya situationer hela tiden. Så att det är liksom mer något slags lärande när man 

jobbar. (Respondent 7). 

 

Majoriteten av respondenterna menar att de innehar kompetenser gällande 

människokännedom, god kommunikation, samarbete och möte med människor. Fåtalet 

respondenter upplever att de har kompetenser i form av personliga egenskaper så som 

öppenhet, förståelse, en förmåga att lyssna och nyfikenhet. Social kompetens nämns under ett 

intervjutillfälle som en kompetens som individen innehar utöver den formella kompetensen.  

 

Tidigare forskning styrker att chefer är i behov av stöd i arbetet i form av 

ledarutvecklingsinsatser som kan bidra till att ledarskapet utvecklas samt deras förmåga att 

hantera olika situationer och krav som uppkommer i arbetet. Flertalet avhandlingar drar 

slutsatsen att lärande påbörjas vid en utbildning vilket är en viktig förutsättning för att en 

individ ska utvecklas i yrket (Gustavsson & Thunborg, 2016). Den kompetens som utnyttjas i 

arbetet kallas enligt Ellström (1992) för den utnyttjade kompetensen. Gustavsson & 

Thunborg (2016) för fram att flertal avhandlingar drar slutsatsen att utbildning är en viktig 

förutsättning i yrket. Tidigare forskning redogör för hur erfarenhet, lärande och reell 

kompetens samverkar. När man talar om reell kompetens och validering, det vill säga att en 

individ erkänner tidigare erfarenheter och andra kompetenser som utvecklats, hörs ofta 

begreppet erfarenhet. Erfarenhetsbaserat lärande är något som fått stort utrymme när det 

gäller validering. Men erfarenhetsbaserat lärande menas att lärande skapas i en viss 

arbetssituation där kompetens utvecklas och erkänns (Andersson & Danielsson, 2011). 

Tidigare forskning lyfter fram att lärande sker i arbetslivet. Arbetsplatsen har stor betydelse 

när det handlar om lärande i yrket eftersom arbetsplatsen är en central arena där utbyte av 

erfarenheter och kommunikation sker dagligen (Gustavsson & Thunborg, 2016).  

 

Tidigare forskning styrker att kompetens kopplat till kommunikation är av betydelse för att 

kunna skapa förståelse och trovärdighet hos kandidater. Den information som ska nå ut till 

potentiella kandidater måste vara trovärdig och begriplig, eftersom det är avgörande för hur 
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de ser på organisationen. Trovärdighet påverkas av den kompetens som rekryteraren 

förmedlar i sin kommunikation, om rekryteraren inte är trovärdig kan det signalera att 

rekryteraren saknar kompetens i sitt arbete (Breaugh & Starke, 2000). Lundmark (1998) 

menar att den sociala kompetensen är av betydelse och att den omfattar både en förmåga att 

samarbeta och att en individ visar respekt, hänsyn och lyssnar i situationer där socialt samspel 

råder (Lundmark, 1998). 

 

Samtliga upplever att de uppfyller de kompetenskrav som krävs vid utförandet av rekrytering. 

De anser dock att de kan utvecklas i arbetet med rekrytering genom att med jämna mellanrum 

uppdatera sina kunskaper med hjälp av olika kurser.  

 
Jag tror att detta är någonting som ska upprepas varje år. Det är jätteviktigt. Det är som sagt, 

det gäller att hänga med i denna utveckling som går så snabbt. (Respondent 10). 

 

Två respondenter nämner att de vill ha mer kunskap om vilka intervjufrågor som kan ställas 

för att kunna bilda sig en uppfattning om den potentiella kandidaten. 

 
Det hade ju varit kul att kanske se på eller vara med när någon riktigt erkänt duktig rekryterar. 

Just för att få lite tips och sådär. Att inte fastna i det gamla vanliga, i de gamla vanliga 

frågorna utan vända lite på steken kanske [...]. (Respondent 4). 

 

Det jag tänker är ju att man skulle haft någon slags mer ram för det här med intervjufrågor 

[...]. (Respondent 7).  

 

Under intervjuerna framkommer det även vid flera tillfällen att respondenterna upplever att 

de kan utvecklas i sitt arbete. Något som ett fåtal framför är att de önskar att få delta vid 

kurser som kan bidra till att de kan utvecklas och upprätthålla kunskaper kring arbetsrättsliga 

lagar. Det framkommer av ett fåtal respondenter att utbildningar inom informationsteknik 

hade kunnat bidra till att de kan utvecklas i sitt arbete med rekrytering. En av respondenterna 

lyfter fram att utvecklingsmöjligheter finns när det gäller att tänka mer långsiktigt och 

strategiskt vid rekrytering. Det handlar om att se över verksamheten på både kort och lång 

sikt, för att undvika att kompetenser går förlorade och att verksamheten blir sårbar. 

 

Andersson (2014) menar att kompetensen som en individ innehar kan försvinna på grund av 

glömska eller att kompetensen inte utnyttjas. Individer lär genom hela arbetslivet, vilket kan 

påverka utvecklingen av den reella kompetensen och göra att den formella kompetensen inte 

överensstämmer med den reella kompetensen som tydliggjordes vid bedömning. 

Utvecklingen av den reella kompetensen kan begränsas genom en arbetssituation och bidra 

till att den kompetensen blir mindre till skillnad från den formella kompetensen som en 

individ förvärvat genom utbildning (Andersson, 2014). Strukturerade intervjuer där 

gemensamma frågor eller frågeområden ingår kan resultera i bättre underlag vid urval av 

kandidater. För att komma fram till gemensamma frågor och frågeområden är det viktigt med 

förberedelsearbetet där behov och kriterier undersöks och analyseras (Lindelöw, 2016). 

Lundmark (1998) menar att strategisk kompetens är en viktig aspekt i dagens arbetsliv, 

eftersom det påverkar en individs handlingssätt och förmågan att göra bedömningar och 

fastställa lämpliga beslut. Den strategiska kompetensen är en delkompetens som erfordrar att 

en individ har kunskaper om verksamhetens mål och idéer. Kompetensen bidrar till att en 

individ förstår sin roll i en verksamhet och kan arbeta långsiktigt. Individen behöver ha insikt 

och förståelse för de krav som omvärlden ställer på verksamheten och utifrån kraven göra 

bedömningar av framtida konsekvenser (Lundmark, 1998). 
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4.3. Slutsats 

 

4.3.1. Hur beskriver chefer med rekryteringsansvar inom offentlig verksamhet arbetet med 

rekrytering?  

 

Av studiens resultat framgår det att chefer med rekryteringsansvar i den offentliga 

verksamheten tillämpar en gemensam rekryteringsprocess som innehåller olika steg. Chefer 

med rekryteringsansvar i den offentliga verksamheten beskriver att rekryteringsprocessen 

börjar med att ett behov identifieras och en kravspecifikation formuleras som sedan ligger till 

grund för utformning av en annons. När annonsen utformats publiceras den på medier som 

passar för målgruppen. Av beskrivningarna lyfts det även fram att nya metoder och strategier 

vid rekrytering har tillämpats de senare åren för att nå ut till kandidater. Samtliga beskriver 

att när annonsen är publicerad genomförs en grovgallring och intervjuer vid urval av 

kandidater. Vid rekrytering av chefer sker även personlighetstester. Chefer med 

rekryteringsansvar beskriver att innan de beslutar och förhandlar om anställning kontaktas 

referenser, som är en viktig del vid urvalsarbetet. Efter anställning sker introduktion och 

uppföljning. Tillvägagångssättet vid introduktion anpassas efter individen och att uppföljning 

av rekryteringsprocessen ser olika ut. Cheferna med rekryteringsansvar beskriver att de tar 

hjälp av andra individer i verksamheten, till exempel en kommunikatör, HR-avdelningen och 

arbetskollegor, vid olika tillfällen under rekryteringsprocessen. Genom att ta hjälp av andra 

kan värdefulla insikter lyftas fram. Av studiens resultat kan slutsatsen dras att arbetet med 

rekrytering beskrivs av samtliga respondenter på liknande sätt.  

 

4.3.2. Vilken kompetens upplever chefer med rekryteringsansvar efterfrågas respektive krävs 

vid utförandet av rekrytering? 

 

Det framgår att majoriteten av cheferna med rekryteringsansvar upplever att den formella 

kompetensen som förvärvats genom utbildning både efterfrågas och krävs i arbetet med 

rekrytering. Utbildning är inte alltid något som efterfrågas vid utförandet av rekrytering, utan 

personliga egenskaper och den reella kompetensen kan istället vara avgörande. De personliga 

egenskaperna som lyfts fram är öppenhet, ärlighet, en förmåga att skapa tillit och god 

kommunikation. Ytterligare något som efterfrågas är erfarenhet inom yrket som chefen ska 

rekrytera till, eftersom det bidrar till en förståelse om vad arbetet innebär och en kännedom 

om vilka kvalifikationer som efterfrågas. Chefer med rekryteringsansvar upplever att det 

krävs nyfikenhet, människokännedom och en förmåga att vara självgående. Social 

kompetens, intresse för människor och bemötande av människor är krav som lyfts fram som 

viktiga i arbetet med rekrytering. En slutsats som kan dra är att chefer med rekryteringsansvar 

upplever att det efterfrågas och krävs både formell och reell kompetens samt vissa personliga 

egenskaper vid utförandet av rekryteringsarbete. 

 

4.3.3. Upplever chefer med rekryteringsansvar inom offentlig verksamhet kompetens i arbetet 

med rekrytering? 

 

Det framgår att chefer med rekryteringsansvar upplever kompetens i arbetet med rekrytering. 

Den formella kompetensen, i form av utbildning på högskolenivå och interna utbildningar, 

har bidragit till att de upplever kompetens i sitt arbete. Cheferna med rekryteringsansvar 

upplever att den formella kompetensen som de har förvärvats kan bidra till en trygghet i 

arbetet med rekrytering och en kännedom om vad som är viktigt att tänka på vid rekrytering. 

Reell kompetens har förvärvats genom erfarenhet, vilket kan bidra till att de kan hitta 

framtidens medarbetare. Chefer med rekryteringsansvar upplever att de har kompetenser i 
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form av människokännedom, god kommunikation, samarbete och möte med människor. 

Mindre antal respondenter upplever att de har kompetenser i form av social kompetens och 

personliga egenskaper så som till exempel nyfikenhet, en förmåga att lyssna och öppenhet. 

Det framgår att det finns utvecklingsmöjligheter, för att arbetet med rekrytering ska bli bättre. 

Det kan handla om till exempel kurser i arbetsrätt och informationsteknik, samt förmågan att 

tänka långsiktigt och strategiskt. Den slutsats som kan dras är att chefer med 

rekryteringsansvar upplever kompetens i sitt arbete med rekrytering, men att det finns 

utvecklingsmöjligheter inom en del områden.   

 

5. Diskussion 
I avsnittet nedan förs en diskussion om studiens resultat och metodens betydelse för 

resultatet. Därefter lyfts egna reflektioner och arbetsvetenskapligt bidrag fram. Avsnittet 

avslutas med förslag på framtida forskning och förbättringsidéer inom verksamheten. 

 

5.1. Resultatdiskussion 

 

Chefer med rekryteringsansvar inom offentlig verksamhet beskrev att de använder sig av en 

gemensam rekryteringsprocess, som innefattar olika steg. De olika stegen som de går igenom 

vid en rekrytering har likheter med de steg som den tidigare forskningen och den teoretiska 

referensramen lyfter fram. Under intervjuerna nämndes dock ingenting om utformande av 

mål- och ansvarsbeskrivningar som är en del av behovsanalysen i Malin Lindelöws modell. 

Behovsanalysen är grundläggande om en organisation vill ha god kvalitet på 

rekryteringsarbetet som utförs. En felrekrytering kan bli kostsam och därför är det viktigt att 

lägga ner tid på utforma en mål- och ansvarsbeskrivning för att få god träffsäkerhet i 

rekryteringsarbetet. Få organisationer lägger ner mycket tid på att fundera över vad en 

befattning ska innehålla, vilka krav som ska ställas på kandidaten och vad för typ av individ 

som eftersöks. Orsakerna till att mål- och ansvarsbeskrivningar inte formuleras kan vara att 

chefer med rekryteringsansvar upplever hög arbetsbelastning och tidsbrist. Om det råder 

tidsbrist är det viktigt att konsekvenserna av en felrekrytering tas i beaktning. Det är viktigt 

med ett metodiskt och systematiskt rekryteringsarbete med väl genomtänkta och genomförda 

moment för att undvika att en felrekrytering. Det handlar om att försöka effektivisera och 

kvalitetssäkra de moment som chefer ställs inför i arbetet med rekrytering. En annan 

anledning kan vara att det saknas metoder och verktyg för att ta fram en mål- och 

ansvarsbeskrivning, samt kunskaper kring tillvägagångssätt. För att kunskap och verktyg ska 

kunna utvecklas måste organisationen tillhandahålla utbildning, metoder och strukturer till 

chefer (Lindelöw, 2016).  

 

Chefer med rekryteringsansvar i offentlig verksamhet beskrev rekryteringsprocessen på 

liknande sätt, vilket kan vara ett resultat av att det finns styrdokument att ta del av och en 

intern utbildning som innehåller en kurs i rekrytering för chefer med rekryteringsansvar. 

Styrdokumentet och den interna utbildningen skulle kunna bidra till att verktyg och 

kunskaper utvecklas i organisationen, som kan användas i arbetet med rekrytering. Ett tydligt 

styrdokument skulle kunna tyda på att den offentliga verksamheten har ett dokument som 

ligger till grund för ett metodiskt och systematiskt rekryteringsarbete med väl genomtänkta 

och genomförda moment, vilket enligt Lindelöw (2016) är viktigt för att undvika 

felrekrytering. Av resultatet framgick det att ett flertal respondenter upplever att det finns 

utvecklingsmöjligheter när det gäller genomförandet av intervjuer. Fåtal respondenter 

nämnde att de vill få mer kunskap och verktyg som kan användas vid urval, exempelvis fler 

intervjufrågor. Enligt Lindelöw (2016) kan strukturerade intervjuer som bygger på utarbetade 

kriterier vägleda vid urval. Utarbetade kriterier kan bidra till att gemensamma frågor eller 
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frågeområden kan lyftas fram, vilket kan resultera i ett bättre underlag vid urval. För att få 

fram kriterier och frågor bör förberedelsearbete ske där behov analyseras och kriterier 

undersöks (Lindelöw, 2016). 

 

Det finns ont om forskning kring vilka kompetenser någon som arbetar med rekrytering bör 

ha, samt vilka som passar i rollen som rekryterare (Andersson, Hallén & Smith, 2016: Chen, 

Hsu & Tsai, 2013). Det framgick av resultatet att samtliga respondenter lyfte fram liknande 

kompetenser som krävs och efterfrågas vid utförandet av rekrytering. Resultatet tyder på att 

det som efterfrågas och krävs vid arbete med rekrytering är formell kompetens, reell 

kompetens och vissa personliga egenskaper. Den teoretiska referensramen och den tidigare 

forskningen som lyfts fram bekräftar att de tre delarna som respondenterna lyfte fram krävs 

och efterfrågas hos en chef med rekryteringsansvar. Respondenterna upplever att utbildning 

och erfarenhet är något som efterfrågas och krävs i arbetet med rekrytering. Lindelöw (2016) 

menar att utbildning och erfarenhet har låg prognosförmåga, vilket betyder att utbildning och 

erfarenhet inte ger en garanti för att en individ kommer att prestera i arbetet. Det 

resonemanget gör att den offentliga verksamheten måste tänka om. Om chefer med 

rekryteringsansvar har uppfattningen att utbildning och erfarenhet är viktigt kan det bidra till 

att de efterfrågar det på andra individer när de rekryterar. En anledning att de fokuserar på 

erfarenhet och utbildning kan vara att organisationen sätter tilltro till det vid rekrytering.   

 

Resultatet visade på att de chefer som deltagit i studien upplever att de uppfyller de 

kompetenskrav som krävs i arbetet med rekrytering, vilket bidrar till att de upplever 

kompetens i arbetet. Anledningarna till att de upplever kompetens i arbetet kan vara en 

utbildning på högskolenivå och den interna utbildningen som ger verktyg och metoder som 

kan användas i arbete med rekrytering. En annan anledning kan vara att de varit 

yrkesverksamma inom samma område under en längre period, vilket kan ha bidragit till 

erfarenhet som är något som efterfrågas och krävs i utförandet av rekrytering. Gustavsson och 

Thunborg (2016) menar att arbetsplatsen är en central arena där det sker utbyte av 

erfarenheter och kommunikation som kan skapa lärande. Resultatet visade även på att 

respondenterna upplever att det finns utvecklingsmöjligheter när det gäller 

rekryteringsprocessen och kompetens. Analys av resultatet tyder på att det viktigt med 

kontinuerlig kompetensutveckling. Kock (2010) bekräftar att det är viktigt att ge individer 

möjligheter att ta tillvara och utveckla sin kompetens. Tidigare forskning poängterar att det är 

av betydelse att uppleva kompetens i arbetet, eftersom det i sin tur påverkar individens 

ansträngning och prestation i arbetet (Fay & Sonnentag, 2012). 

 

5.2. Metodval 

 

Valet av metod kan påverka resultat och analys. Under studien användes en abduktiv ansats 

där teorier studerades innan utformandet av en intervjuguide, vilket kan leda till att svaren 

från respondenterna blir av viss karaktär och det empiriska materialet påverkas. Vid 

utformandet av intervjuguiden togs den teoretiska referensramen i beaktning, vilket bidrog till 

att de förklarade rekryteringsprocessen steg för steg och den upplevda kompetensen under 

intervjutillfällena. Det gjorde att det kunde göras tydliga kopplingar till den teoretiska 

referensramen vid analys av resultatet. Den teoretiska referensramen och den tidigare 

forskningen inom området har varit betydande och bidragit till en djupare förståelse för 

resultatet som framkommit. Den teoretiska referensramen och den tidigare forskningen inom 

ämnesområdet bidrog till en förförståelse hos författarna till studien. Om andra teorier hade 

studerats innan studiens utformande hade resultatet kunnat få ett annat utfall. I studien har 
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flera olika teorier tillämpats för att kunna tolka och analysera resultatet utifrån olika 

synvinklar och besvara samtliga frågeställningar. 

 

Om intervjuerna hade utförts ytterligare en gång hade respondenternas svar kunnat se 

annorlunda ut, eftersom upplevelser kan förändras med tiden. Det kan bidra till att resultatet 

vid senare tillfälle kan få ett annat utfall. Respondenternas förförståelse kan ändras och i sin 

tur kan de påverka trovärdigheten i studien, men genom att respondenterna fick mailat det 

transkriberade empiriska materialet med all information som sagts under intervjutillfället fick 

de möjlighet att ta bort eller tillägga information samt godkänna att det som sagts är korrekt. 

Valet av att använda en kvalitativ metod med intervjuer kan påverka tillförlitligheten i 

studien, eftersom det kan vara svårt att uppnå objektivitet. Den specifika kontexten och den 

deltagande individen påverkar det empiriska materialet och tillförlitligheten (Denscombe, 

2016). Det bidrar till att det kan vara svårt för andra individer att genomföra studien och få 

fram liknande resultat och slutsats. En nackdel med att det tillämpades en kvalitativ 

analysmetod var att vid tolkning, reflektion och när slutsatser drogs kunde de präglas av 

författarnas egna erfarenheter tankar och synsätt (Denscombe, 2016). Om andra individer 

utfört en liknande studie hade resultat och analys kunnat se annorlunda ut, eftersom alla 

individer har olika erfarenheter och synsätt vilket kan påverka studien. 

 

5.3. Egna reflektioner   
 

Efter reflektion om studien och dess upplägg framkom att en kvantitativ studie hade kunnat 

göras som komplement till den kvalitativa studien, men på grund av begränsade resurser till 

exempel i form av tid valdes en kvalitativ studie. Syftet med studien var att undersöka 

beskrivningar och upplevelser hos individer och därmed var en kvalitativ metod lämplig att 

tillämpa i studien. En metodkombination hade dock kunnat bidra till att fler chefer med 

rekryteringsansvar hade kunnat vara deltagande i studien. Något annat som framkommit efter 

reflektion var att om studien hade gjorts om hade en önskan förts fram om mer inflytande 

över urvalet utan någon mellanhand. Det hade även varit intressant att komma i kontakt med 

respondenternas chefer för att undersöka vad som efterfrågas och vilka krav som ställs när de 

ska anställa en chef med rekryteringsansvar. Det hade bekräftat att det som respondenterna 

uttalat var trovärdigt. Under intervjutillfällena uppfattades några respondenter som obekväma 

och nervösa. En tanke som kommit fram under reflektion var om respondenterna kände sig 

underlägsna på grund av det var två personer som utförde intervjuerna. Om studien hade fått 

göras om hade det kunnat undvikas genom att endast en individ hade genomfört intervjuerna. 

Under intervjuerna togs det i beaktning genom placering av stolar i en cirkelliknande form. 

 

5.4. Arbetsvetenskapligt bidrag 

 

Ur ett arbetsvetenskapligt perspektiv har studien bidragit till kunskap om vad som är viktigt 

att tänka på i en rekryteringsprocess och hur betydelsefullt förberedelsearbetet vid rekrytering 

är. Studien har bidragit till en detaljerad beskrivning av vad som efterfrågas och krävs av en 

chef med rekryteringsansvar, samt hur chefer med rekryteringsansvar upplever sin kompetens 

i arbetet och vilka utvecklingsmöjligheter som finns när det gäller rekrytering och kompetens. 

Studien kan ses som en öppning och ligga till grund för fortsatt forskning inom 

ämnesområdet. Syftet var att undersöka och belysa specifika individers beskrivningar och 

upplevelser, vilket gör det svårt att generalisera det resultat som framkommit i studien. 

Eftersom studien genomfördes i en offentlig verksamhet vid ett speciellt tillfälle kan det vara 

svårt att generalisera resultatet som framkommit. Valet av verksamhet och de låga antalet 

deltagare i studien bidrar till en svårighet att generalisera och dra allmängiltiga slutsatser. 
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Samtliga respondenter gav uttryck för att det finns en gemensam rekryteringsprocess inom 

den offentliga verksamheten samt att de har tillgång till styrdokument. Om 

rekryteringsprocessen är utformad efter den specifika verksamheten kan det bli svårt att föra 

över resultatet till andra offentliga verksamheter.  

 

5.5. Förslag på framtida forskning 

 

Under intervjutillfällena påpekade en respondent att frågan gällande den efterfrågade och 

krävda kompetensen borde ha ställts till den överordnade chefen. Det väckte en tanke om att 

det vore intressant att göra en studie där fokus ligger på vilka kompetenser en chef efterfrågar 

och kräver när den ska anställa en individ som bland annat ska utföra rekrytering. Genom att 

ställa dessa frågor till en överordnad chef finns en möjlighet att ta reda på om chefen 

upplever att chefer med rekryteringsansvar har den kompetens som krävs och efterfrågas, 

samt om det finns utvecklingspotential. Något annat som vore intressant att undersöka är 

vilka kompetenser som krävs och efterfrågas hos en rekryterare utifrån potentiella 

kandidaternas åsikter, samt vilken betydelse en rekryterares kompetens har. Tidigare 

forskning som använts i analys av resultatet tyder på att rekryterarens beteende och 

egenskaper påverkar intrycket hos den potentiella kandidaten av organisationen och den 

lediga tjänsten (Chen, Hsu & Tsai, 2013). En mer djupgående studie inom ämnesområdet 

hade kunnat bidra med värdefulla resultat. 

 

Stöd har varit ett återkommande tema under studiens gång och visade sig vara viktigt utifrån 

respondenternas uttalanden om rekryteringsprocessen. Det skulle vara av värde att undersöka 

om och i vilken mån stöd i arbetet under en rekryteringsprocess kan påverka utfallet av en 

rekrytering. Ett sista förslag som framkommit under reflektion om förslag på fortsatt 

forskning var att göra en liknande studie i den privata sektorn för att undersöka 

rekryteringsprocessen och den upplevda kompetensen hos chefer med rekryteringsansvar. 

Fokus i denna typ av studie hade kunnat vara att undersöka skillnader och likheter mellan 

privata- och offentliga verksamheter.   

 

5.6. Förbättringsidéer inom den offentliga verksamheten 

 

Av resultat och analys framgick det att mål- och ansvarsbeskrivningar inte lyfts fram som en 

del i förarbetet under rekryteringsprocessen i den offentliga verksamheten. Mål- och 

ansvarsbeskrivningars betydelse i rekryteringsarbetet leder fram till att organisationen måste 

se över vad som är orsaken till att ingen respondent nämner att de utformar en mål- och 

ansvarsbeskrivning. Som tidigare nämnt kan det bero på tidsbrist eller att det saknas metoder 

och verktyg för utformandet av en mål- och ansvarsbeskrivning.  Det framgår även att chefer 

med rekryteringsansvar önskar mer underlag och utbildning för att utvecklas inom en del 

områden. Vi kan därmed rekommendera organisationen att lägga mer tonvikt på chefernas 

arbetssituationer och ge dem de förutsättningar som de är i behov av för att arbetet ska 

resultera i goda resultat med kvalitet. En workshop där samtliga chefer med 

rekryteringsansvar träffas och får dela sina åsikter kring sin arbetssituation och komma fram 

till vilka verktyg och metoder de vill förbättras i kan vara en bra ide. Ett exempel kan vara att 

föra en diskussion kring betydelsen av förberedelsearbete vid rekrytering. 

 

Ett annat förslag till den offentliga verksamheten är att se över vad som efterfrågas och krävs 

vid rekrytering. Lindelöw (2016) lyfter fram låga prognosvärden för utbildning och 

erfarenhet vid rekrytering. Som komplement till urvalsmetoderna som används i nuvarande 

situationen kan färdighetstester och arbetsprover vara ett förslag som enligt Lindelöw (2016) 
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är kopplat till arbetsprestation istället för utbildning och erfarenhet. Analys av resultatet 

visade på att de traditionella rekryteringsmetoderna förändras på grund av internets framväxt 

och att e-rekrytering bidrar till en möjlighet att nå ut till ett geografiskt bredare område och 

hitta en kandidat som passar till tjänsten. Ett förslag till den offentliga verksamheten är att se 

över och utveckla de metoder som används, samt utnyttja den digitala utvecklingen och de 

möjligheter som den för med sig genom att exempelvis använda digitala arbetsannonser eller 

ta emot ansökningar genom en videoinspelning.  
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7. Bilagor 
 

7.1. Bilaga 1- Intervjuguide 

 

 Anställning och personlig information  

 

1. Hur länge har du arbetat inom offentlig verksamhet? 

2. Beskriv din roll i den offentliga verksamheten 

3. Hur länge har du arbetat som chef? 

4. Hur länge har du arbetet med rekrytering?  

 

Rekrytering 

 

1. Har kommunen en gemensam rekryteringsprocess? 

- Om ja, har du tagit del av den? 

 

2. Beskriv hur en rekryteringsprocess kan se ut för dig 

- Vilka delar ingår? (Annonsering, urval, intervju, referenstagning etc)  

- Hur förbereder du dig inför en rekrytering?  

(Identifiering av rekryteringsbehov, bakgrundsanalys, behovsanalys, mål-och 

ansvarsbeskrivning och kravspecifikation) 

- Hur når du ut till potentiella kandidater? (medieval och annonsering) 

- Vilka metoder och verktyg använder du vid urval av kandidater?  

(Ta emot ansökning, gallring, intervju, tester, personbedömning, referenstagning) 

- Hur fattar du beslut och förhandlar om anställning? 

- Hur sker introduktion vid nyanställning? 

- Följer du upp rekryteringsprocessen på något sätt? Om ja, hur?  

 

      3.  Finns det delar i processen där du tar hjälp av andra?  

- Vem/vilka tar du hjälp av och varför? 

 

Kompetens & Kvalifikationer 

 

1. Vilken formell kompetens har du förvärvat genom utbildning?  

(något som kan styrkas genom intyg, diplom och betyg) 

2. Vilken kompetens upplever du att du har utöver den formella (reell kompetens)? 

(kompetens som skapats utanför den formella) 

3. Vilken kompetens använder du i arbetet med rekrytering?  

(exempel; utbildning, kommunikation osv) 

4. Vad efterfrågas för kompetens vid rekrytering? 

5. Vilken kompetens krävs i arbetet vid utförandet av rekrytering? 

Exempel; Om du hade fått anställa en person som ska arbeta med rekrytering, vilka 

krav hade du ställt på denna gällande kompetens? (personliga egenskaper, 

utbildning, erfarenheter) 

6. Vilka kompetenskrav uppfyller du?  

7. Vad anser du att du behöver för att utvecklas i ditt arbete med rekrytering? 

(Kompetensutveckling inom något område, teknik) 

 

Avslutning  Tack för din medverkan!  
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7.2. Bilaga 2- Samtyckesformulär 

  

  

Hej! 

  

Vi är två studenter som läser sista terminen på programmet “Organisering och ledning av 

arbete och välfärd” med inriktning arbetsvetenskap på Högskolan i Halmstad. Nu skriver vi 

vårt examensarbete som är den sista delen i vår utbildning. 

  

Syftet med studien är att undersöka rekryteringsprocessen i offentlig verksamhet och hur 

chefer med rekryteringsansvar upplever den egna kompetensen i arbetet.  

 

För att kunna genomföra denna intervju vill vi få ditt samtycke om att du godkänner att vi 

intervjuar dig och att vi gör ljudinspelningar under intervjun. Materialet som vi under 

intervjutillfället får tillgång till kommer vi att behandla konfidentiellt. Detta gör vi för att 

skydda ditt fullständiga namn, dina intressen och samtliga uppgifter du lämnat ut under 

intervjutillfället. Deltagandet är frivilligt och när som helst under intervjutillfället är du 

berättigad till att avbryta din medverkan. 
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