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Sammanfattning 

Lagstiftning som berör rekrytering inom statliga myndigheter visar på markanta skillnader 
mellan statlig och privat rekrytering, där det råder fri anställningsrätt. Med reformvågen New 
Public Management, som står för styrningsrelaterade och organisatoriska förändringar inom 
den offentliga sektorn, har den offentliga sektorn inspirerats av den privata sektorn. Syftet 
med studien har varit att undersöka rekryteringsprocessen i sex statliga myndigheter i en stad i 
Mellansverige. Fortsättningsvis ville vi med studien uppnå en ökad förståelse för hur 
kompetensbedömning går till i statliga myndigheter och hur myndigheterna påverkas av 
lagstiftning i sina rekryteringsbeslut. En semistrukturerad intervjumetod användes och 
undersökningen utfördes med de målstyrt utvalda rekryteringsansvariga vid respektive 
myndighet. Bilden som målas upp av rekryteringsprocessen i de statliga myndigheterna 
verkar vid första anblick stel och formell men vi finner tidigt i studien tendenser som pekar på 
att rekryteringsprocessen är mer flexibel än vad som framställs, något som kan tänkas vara 
influenser av New Public Management. Studien visar på att överklagandeprocessen, vilken är 
unik för statliga anställningar, i sig är någorlunda verkningslös men hade lagstiftning om 
denna rättighet saknats, är det möjligt att rekryteringsprocessen inte hade drivits med något 
slags rättvisetänk överhuvudtaget. Studien visar på att ju lägre krav i kravprofilen, desto 
mindre betydelse får principen om sakliga grunder och därmed kan även de statliga 
myndigheterna vi undersökt närma sig fri anställningsrätt, likt inom andra sektorer.  
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1. Inledning 

Vad vore en organisation utan anställda? Historiskt illustreras bilden av människan som en 
organisations viktigaste resurs. Människan skapar produkten, produkten ger organisationen ett 
värde, värdet skapar för organisationen kvalitet vilket leder till en fungerande organisation. 
Att misslyckas med en rekrytering är i regel en kostsam affär och uppskattningsvis kan 
kostnader för en felrekrytering nå upp till närmare en miljon kronor (Lindelöw, 2003). 
Inledningsvis talar detta för vikten av en fungerande rekryteringsprocess. 

  
Lagstiftning som berör rekrytering inom statliga myndigheter visar på markanta skillnader 
mellan statlig och privat rekrytering, där det råder fri anställningsrätt. Sveriges grundlag slår 
fast vikten av sakliga grunder när det kommer till anställning inom statliga myndigheter. 
Enligt 12 kap 5 § i Regeringsformen (SFS 2011:109) ska avseende fästas enbart vid sakliga 
grunder såsom förtjänst och skicklighet. Detta förtydligas i lag (SFS 1994:260) om offentlig 
anställning, vilken fastslår att skickligheten ska sättas främst. Syftet med dessa lagstiftningar 
är att det inom statliga myndigheter ska anställas den mest lämpade personen för tjänsten. 
Statsförvaltningen är skyldig att handla utifrån de konstitutionella principerna rättssäkerhet, 
människors lika värde och att ge bra service till landets medborgare (Finansdepartementet). 
Att definiera rättssäkerhet kan tyckas svårt men i grunden handlar det om att system och 
lagstiftning styr i ett land vilket ger medborgarna skydd mot godtycklighet i samhället 
(Nationalencyklopedin.1. u.å.). 
  
På 1990-talet kom den stora reformvågen, vilken kom att kallas New Public Management 
(New Public Management). New Public Management står för styrningsrelaterade och 
organisatoriska förändringar inom den offentliga sektorn, vilka är starkt inspirerade från den 
privata sektorn. En drivkraft bakom New Public Management var att bryta byråkratin som 
ansågs lamslå den offentliga sektorn och därigenom öka produktiviteten och effektiviteten 
(Karlsson, u.å.). En tanke då den privata sektorn applicerats på den offentliga sektorn genom 
New Public Management är vad strävan efter avvecklingen av byråkratin lett till? 
  
En genomlysning av rekryteringsprocessen i statliga myndigheter är inledningsvis intressant 
för alla som söker anställning statligt. Fortsättningsvis då statliga anställningar finansieras av 
skattebetalarna är det också av intresse för alla skattebetalande medborgare att veta att 
skattemedlen används på ett effektivt och rättssäkert sätt. Som statsanställd är dina 
uppdragsgivare medborgarna och därav är det av stor betydelse att lämpliga personer 
rekryteras att arbeta statligt. Studien motiveras därmed av miljontals intressenter 
(Arbetsgivarverket, u.å.).  
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1.1. Syfte & frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka rekryteringsprocessen i sex statliga myndigheter i en stad 
i Mellansverige. En ökad förståelse för hur kompetensbedömning går till i statliga 
myndigheter och hur myndigheterna påverkas av lagstiftning i sina beslut är i studien det som 
eftersträvas. Relevant för studien blir vidare att se vilken erfarenhet och kunskap som finns i 
dessa myndigheter när det gäller den unika överklagandeprocessen vid anställning i en statlig 
myndighet. 
 

• Hur bedöms förtjänst och skicklighet i praktiken? 
• Hur påverkas statliga myndigheter i rekryteringsprocessen av kompetenskravet sakliga 

grunder? 
• Vilken roll spelar överklagandeprocessen? 
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2. Bakgrund 
2.1. Rekryteringsprocessen 

Inledande i rekryteringsprocessen bör en del förberedelser genomföras. Till att börja med 
måste ett behov av arbetskraft identifieras, det kan handla om anställda som slutat sin tjänst 
eller att det skett en ökning av arbetsbelastning. Ibland handlar det inte om att tillsätta 
personal till att utföra exakt samma arbetsuppgifter utan det kanske bör ske en 
omstrukturering av arbetsuppgifterna i tjänsten. Detta sker med hjälp av en bakgrundsanalys, 
i den bör analyseras vad som ska komma att ske i framtiden i organisationen, vilka 
kompetenser finns idag och vad kommer behövas framöver. Därefter analyseras vad för 
ansvar och vilket mål den nya anställde på tjänsten ska ha. Utefter det skapas en 
kravspecifikation som anger de önskemål och krav organisationen har på den de ska anställa, 
de ska då specificera upp önskemål och krav på utbildning, erfarenhet, kunskap, kompetens, 
intresse, utvecklingspotential, praktiska förutsättningar och övrigt (Lindelöw 2016). 
  
Utefter de krav och önskemål organisationen har för deras nästa anställda formulerar de en 
platsannons, med fördel skapas även ett ansökningsformulär eller ett strukturerat cv som de 
sökande får fylla i på internet. Ansökningsformulär eller strukturerat cv är ett verktyg 
rekryterare kan använda för att lättare urskilja de sökandes för och nackdelar och även 
undvika att få allt för många allmänna sökningar. Härnäst är det upp till organisationen att 
välja media för att nå ut till rätt människor, genom alltifrån annonseringsplatser i 
dagstidningar till internet. Nästa delmoment i rekryteringsprocessen är urval, nu ska 
ansökningarna tas emot och det ska göras en grovgallring. Grovgallringen sker utifrån 
organisationens utvalda aspekter för vad som krävs för anställningen, det kan handla om att 
det krävs körkort för tjänsten och de som inte har det gallras bort (Lindelöw 2016). 
  
De som går vidare efter grovgallring kallas till en första intervju vilken kan genomföras på 
flera sätt. I intervjun är det viktigt att försöka göra en bedömning kring hur väl den sökande 
överensstämmer med vad den har sagt i sina ansökningshandlingar samt hur den möter 
kravspecifikationen som krävs för tjänsten. Intervjusituationen är viktig av flera anledningar 
och ur fler än den sökandes perspektiv. Som sökande får du träffa den rekryterande chefen, ta 
del av arbetsmiljön och få en klarare bild av organisationen. Ur den rekryterande chefens 
perspektiv är det viktig av anledningar som att kontrollera att helhetsbilden av den sökande 
överensstämmer med vad som skrivits i ansökningen. Det ger även en möjlighet till fördjupad 
information kring den sökandes färdigheter och relevans till att kunna prestera i tjänsten. I 
detta steg, före nästa gallring, går det även att med fördel använda andra tester och 
personlighetsbedömningar som finns att tillgå (Lindelöw 2016). 
  
Sista steget i processen för den som rekryterar är att höra av sig till de referenser som lämnats 
av den sökande, det kan vara allt ifrån tidigare kollegor till chefer. Här kan rekryteraren 
jämföra om det den ansökande framhävt om sig själv överensstämmer med vad tidigare 
kollegor eller chefer säger (Lindelöw 2016). 
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2.2. Rekrytering i statlig myndighet 

Unika drag finns när det kommer till rekrytering inom statliga myndigheter. 
Myndighetsutövning är unikt på grund av att den som är anställd på en myndighet är skyldig 
att förhålla sig till lagar och regler när det kommer till alla former av beslutsfattning. Det 
finns även krav på att anställda inom staten ska handlägga ärenden så enkelt, snabbt och så 
billigt som möjligt (Arbetsgivarverket, u.å.). Dessa krav gäller således för statliga 
myndigheter även när det kommer till att rekrytera. Unikt för den statliga 
rekryteringsprocessen är att ett anställningsbeslut går att överklaga om beslutet anses ha 
fattats på felaktiga grunder (Kammarkollegiet, 2.). Skulle en sökande anse sig felaktig nekad 
anställningen den sökt finns möjligheten vid statliga myndigheter att överklaga beslutet till 
Statens Överklagandenämnd. Annonsen är då underlag för en sådan överklagan. I annonsen 
ställs de krav på förtjänst och skicklighet som myndigheten anser krävs för tjänsten. Lotta 
Danin (2010), föredragande på Statens överklagandenämnd, ställer sig dock kritisk till att 
många statliga arbetsgivare är otydliga i sina annonser. Hon menar att myndigheter vanligtvis 
uttrycker sig på sådant vis att det är svårt att veta vad som avses vara krav för anställningen 
(Danin, 2010). 

“Men det vanligaste felet som beslutsmyndigheten gjort är att den som fått 
anställningen inte uppfyllt ett uttalat krav, vilket den som överklagat gjort. Bästa 
rådet till myndigheterna är att lägga ned tid på annonsen och vara mycket 
tydliga i de krav de ställer.”  (Danin, 2010) 

  
I Statens Överklagandenämnds statistik från år 2016 framkommer att endast ett par procent av 
de som valt att göra en överklagan fått rätt av nämnden. Konkret innebär det att endast i 28 av 
1389 inkomna fall har de överklagande fått igenom sin överklagan om ändring i 
anställningsärenden som nämnden behandlat under angivet år (Kammarkollegiet, 1. u.å.). 

Inledningsvis tas det särskilda med statliga rekryteringsbeslut sin början i de särskilda 
bestämmelserna som återfinns i Sveriges grundlag. I 12 kap. 5 § Regeringsformen (SFS 
2011:109) framkommer att beslut om statliga anställningar ska fästa avseende vid sakliga 
grunder, såsom förtjänst och skicklighet. Av 4 § i Lagen om offentlig anställning (SFS 
1994:260) förtydligas vad som ska värderas främst när det kommer till att anställa personal i 
en statlig myndighet. Skickligheten ska sättas främst, om det inte finns särskilda skäl för 
annat. Andra sakliga grunder som är av betydelse att ta upp är strävan efter jämställdhet, 
strävan att i det svenska arbetslivet integrera personer med invandrarbakgrund, 
omplaceringsskyldighet, återanställningsrätt och intresset att främja arbetshandikappades 
sysselsättning (Hinn, Aspegren & Karlson, 2015). 

Att vara skicklig definieras enligt uppslagsverk som att “vara mycket duktig i angivet 
avseende, ofta i sitt yrke”. Historiskt har ordet ursprungligen en förklaring som ordentlig, 
hederlig och konstfull (Nationalencyklopedin, 2.). I “Offentlig arbetsrätt: En kommentar till 
lagreglerna om statlig och kommunal anställning” förklaras skicklighet syfta till adekvat 
teoretisk och praktisk lämplighet från tidigare verksamhet som också kan bli relevant för en 
statlig anställning. Även om ansökan är riktad till en statlig myndighet kan skicklighet 
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inkludera tidigare erfarenhet från privat eller egen verksamhet. Vård av barn, studier, 
språkkunskaper och personliga egenskaper som prestationsförmåga, samarbetsförmåga, 
ledaregenskaper med mera kan också vägas in under begreppet skicklighet såvida de är 
relevanta för anställningen. En helhetsbedömning av all insamlad relevant kvalifikation bör 
alltså samlas in för att bedöma kandidatens skicklighet (Hinn, Aspegren & Karlson, 2015). 
Det som förklaras vara av allra störst vikt för bedömningen om vilka krav för skicklighet som 
är relevanta, är de kriterier som satts ut i annonsen för den aktuella anställningen (Hinn, 
Aspegren & Karlson, 2015). Myndigheten själva är sedan de som avgör vilka 
skicklighetsfaktorer som det ska fästas avseende vid och dessa är de som fastslagits i 
annonsen (Civildepartementet, 1985). 

Förtjänst förklaras i svenskt uppslagsverk som “förmåga att nå positiva resultat enligt vad 
som allmänt erkänns” (Nationalencyklopedin, 3.). I lagstiftningen förklaras förtjänst som den 
vana en person anskaffat genom tidigare tjänstgöring. Då det saknas författningsbestämmelser 
angående förtjänst är det myndigheten själv som avgör vad för typ av förtjänst som är relevant 
för tjänsten (Hinn, Aspegren & Karlson, 2015). 

I Tryckfrihetsförordning framkommer därefter (SFS 1949:105) Offentlighetsprincipen vilken 
för medborgarna innebär rätt att ta del av allmänna handlingar. Handlingar är allmänna 
handlingar då de förvaras på en myndighet efter att ha inkommit eller uppkommit där. Då det 
kommer till statliga anställningar blir de allmänna handlingarna högst relevanta då det ger 
arbetssökande rätt att begära ut de andra arbetssökandes ansökningshandlingar. Detta för att 
kunna avgöra om ett anställningsbeslut har fattats på rätt grunder. I ett överklagande om 
anställningsbeslut kan dessa handlingar användas som bevis för att ett beslut har fattats på fel 
grunder (Regeringen, 1). Offentlighetsprincipen eller liknande principer förekommer i viss 
utsträckning i nordiska länder. Sverige har dock under en lång tid varit unikt i sitt slag genom 
att ha en så omfattande tillgång till information som faller under offentlighetsprincipen 
(Jørgensen, 2014). 

Anställningsförordningen (SFS 1994:373) innehåller föreskrifter om de arbetstagare i 
myndigheter som lyder under regeringen. Av 4 § framkommer att vid statlig anställning ska 
myndigheten även beakta sådana sakliga grunder som överensstämmer med allmänna 
arbetsmarknads- och jämställdhetspolitiska mål utöver skickligheten och förtjänsten. Statens 
Överklagandenämnd är den myndighet en sökande kan vända sig till för att överklaga ett 
anställningsbeslut om denne anser sig skickligare än den som anställts, vilket regleras i 
samma förordning under 21 §. Myndigheten ska bedöma inkommande överklaganden utifrån 
lagstiftning om förtjänst och skicklighet, där skickligheten är viktigast om det inte finns 
särskilda skäl för något annat. Statens överklagandenämnd har som uppdrag att göra en 
helhetsbedömning av de sökandes teoretiska och praktiska utbildning, personliga egenskaper 
samt andra kunskaper och erfarenheter som kan komma från både offentlig eller privat 
verksamhet. Bolander (2002) nämner att flertalet diskussioner drivs angående rättvisa beslut i 
rekryteringsprocessen, exempelvis det att besluten ska vara objektiva. Rekryterare ska vara de 
så kallade kvalitetssäkrarna, vilka med stöd av rekryteringsmodeller och urvalsinstrument 
väljer rätt person till rätt plats (Bolander, 2002). 
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I lagen om anställningsskydd (SFS 1982:80) under 6 § finns anställningsformen 
provanställning vilken är en tidsbegränsad anställning om högst sex månader. Under 
prövotiden har arbetsgivaren eller arbetstagaren rätt att avbryta anställningen om inget annat 
avtalats. Lagen innebär att om inget annat sägs vid prövotidens slut, längst sex månader, 
övergår provanställningen till en tillsvidareanställning. 

2.3. New Public Management 

Den offentliga förvaltningen har senaste åren genomgått stora förändringar genom New 
Public Management. Förändringarna var en reaktion på den ekonomiska kris som inträffade 
under 1990-talet. Det ifrågasattes om den offentliga sektorn var effektiv i den mån som 
krävdes med hänsyn till dess utgiftspost och storlek. Fokus valdes att flyttas från politik till 
styrning och ledarskap (Flaa., 1998). Drivkraften bakom New Public Management var även 
att bryta byråkratin som ansågs lamslå den offentliga sektorn och därigenom öka 
produktiviteten och effektiviteten (Karlson, u.å.). Genom New Public Management har en 
annorlunda syn givits angående den politiskt demokratiska styrningen, vilket leder till en 
uppdelning mellan förvaltning och politik. Detta har uttryckts genom citatet “those who make 
policy are steering, whereas those who implement policy are rowing” (Agevall, 2005). 

Därtill handlar New Public Management om att ge cheferna i förvaltningarna ökad 
självständighet och därmed rätt att bestämma och styra. Detta har kommit att kallas mål- och 
resultatstyrning. New Public Management består av flertalet kontroll- och 
styrningsingredienser där syftet med samtliga är att öka effektiviteten och kvaliteten. Med 
kvaliteten menas kostnadseffektivitet och produktivitet, för varje krona ska mesta möjliga 
uppnås. Politikerna fastställer mål och utvärderar resultaten. vilket ger möjlighet till 
incitament för de anställda i form av individuella löner, ersättningar m.m. vilka har som syfte 
att motivera och disciplinera de anställda (Agevall, 2005). 

Omorganiseringen som skett genom New Public Management har berört områden såsom 
personalpolitik, ekonomistyrning, ledningsformer och tjänsteproduktionen. Influenserna från 
New Public Management då det kommer till personalpolitiken har lett till att vikt läggs vid 
prestationer och resultat och mer flexibla anställningsformer. Det är inte entydigt om New 
Public Management lett till centralisering eller decentralisering men då det kommer till 
personalpolitiken har decentraliseringen varit ett faktum vilket inneburit att 
beslutsbefogenheter när det gäller anställningsbeslut har förflyttats från central till lokal nivå 
(Petersson, 2014). Att beslutsbefogenheterna har decentraliserats vad det gäller 
anställningsbeslutet är av stor relevans för syftet i vår studie. 

Effekterna som finns mot New Public Management kan tolkas olika, då det dels kan ses som 
att myndigheterna får skapa sin legitimitet på egen hand genom effektivisering i större 
utsträckning. Det kan också tolkas som att en försvagning har skett med den tidigare starka 
relationen som varit mellan förvaltningarna och politiken (Bäck, 2015). Det Bäck (2015) 
kommit fram till är att New Public Management kan ses ur olika perspektiv. Därmed kan New 
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Public Management anses ha frambringat både positiva och negativa konsekvenser beroende 
på vem som talar. 

Förvaltningspolitiken New Public Management som strävar efter effektivitet anses även 
kunna lämna de demokratiska uppdragen i andra hand (Lindblad-Gidlund, 2010). Vidare kan 
avsedda positiva effekter bli tvärtemot oönskade negativa effekter vid denna typ av 
förvaltningspolitik (Agevall, 2005). Petersson (2014) framför också att det inom offentlig 
förvaltning berättas om en balansgång mellan rättslig, ekonomisk och politisk kontroll där han 
menar att det pekar på att New Public Management lett till att mestadels rikta in sig på 
ekonomisk kontroll (Petersson, 2014). Något som ofrånkomligen leder till minskad kontroll 
då det kommer till rättsliga kontroller inom förvaltningen. Att döma av kritiken som finns mot 
New Public Management går det konstatera att alla påverkas av den på ett eller annat sätt, 
oavsett om du arbetar statligt eller är medborgare. Effekterna av New Public Management 
påverkar alla i olika avseenden (Pollitt & Bouckaert, 2004). 
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3. Tidigare forskning 

Det finns rikligt med tidigare forskning inom området kompetensbedömning vid rekrytering i 
företagsvärlden. Däremot är forskningen inte lika utbredd då vi vill koppla till 
kompetensbedömning vid rekrytering i statliga myndigheter där hänsyn måste tas till sakliga 
grunder. Nedan presenterar vi den tidigare forskning vi återfunnit inom området rekrytering 
och kompetensbedömning. Att ha i åtanke är att nedan forskning inte innehåller de unika 
dragen som gäller i den statliga rekryteringsprocessen. 

I en artikel vi funnit utvärderas utvecklingen av en rekryteringsstrategi vilken genom 
datatekniken ska hjälpa företag att hitta de eftersökta kompetenserna mer effektivt. Enligt en 
undersökning de påvisar spenderar nämligen brittiska företag flera miljarder på rekrytering 
varje år och bara en fjärdedel anser att de får valuta för de pengarna. De menar också att det 
kostar en hel årslön att ersätta en icke fungerande personalresurs vid avslutande av dennes 
tjänst, detta speglar kostnader som förlorad produktivitet och kompetens samt kostnader för 
rekrytering av ny personal och utbildning åt denne. I artikeln utvärderas ett HCM-system, ett 
mänskligt kapitalförvaltningssystem, vilket ska hjälpa företag att på det mest effektiva sättet 
rekrytera den bästa och mest lämpliga personen. Systemet innehåller rapporter från olika 
byråer, skapade av trainee-advokater, samt bedömningar utefter särskilda ”öppna dagar” 
koncept som hålls ute i företagen där kandidaterna kan praktisera för att påvisa sina kunskaper 
och färdigheter. Genom detta bedömningssystem kan du som företagare enkelt leta dig fram 
mellan alla HR-dokument innehållande exempelvis anställningspapper, arbetsbeskrivningar 
och bedömningar för att hitta de kompetenser du eftersöker. Detta kallar de intelligent HCM-
teknik och det bevisas vara en framgångsrik och kostnadseffektiv rekryteringsstrategi 
(Dickinson 2011). 

  
I en annan artikel utvärderas utvecklingen av ett bedömningsverktyg som anses ta hänsyn till 
de ”mjuka”, konstnärliga färdigheterna hos kandidaterna vid en rekryteringsprocess och inte 
bara de mer vanliga formella, tekniska och ”hårda” färdigheterna. De menar att de flesta 
yrken, även de som undersökningen behandlar, IT-specialister, kräver för att uppnå 
arbetsmålen de mer mjuka, konstnärliga färdigheterna i kombination med de tekniska, 
”hårda” färdigheterna vid eftersökning av kandidater. I samförstånd med specialister inom 
området, IT-proffs, skapades frågor och svarsuppsättningar för att kunna bedöma 
kompetenser hos de sökande. Den tidigare bedömning som skedde genom tester och 
genomfördes av enskilda chefer eller anställningsansvariga resulterade i ineffektiva och 
inkonsekventa processer då dessa enbart fokuserade på de ”hårda” tekniska färdigheterna, och 
dessutom på egen hand. Bedömningsverktyget som skapats har enligt studien använts med 
framgång (Schroeder 2012). 

I ytterligare en artikel som behandlar rekrytering beskrivs att många studier finns inom 
rekryteringsområdet men att det också är många studier som återstår. I artikeln tas fenomenet 
”rekryteringsinformativitet” upp, begreppet förklaras som att beroende på vilken informativ 
kunskap om en tjänst som en rekryterare besitter kan detta vara till viss del avgörande i 
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utgången av själva rekryteringsprocessen (Breaugh & Starke, 2000). Om en medarbetare eller 
handledare är den som är rekryteringsansvarig för att tillsätta en tjänst har denna person en 
större trovärdighet än en rekryterare från en HR-avdelning (Breaugh & Starke, 2000). 

Rekryteringsprocessen pekas återigen ut som synnerligen viktig för att skapa välfungerande 
organisationer. Faktorer finns som har större inverkan på det slutgiltiga resultatet av 
rekryteringen än andra. Flera betydelsefulla variabler har ignorerats i den tidigare forskning 
som finns inom ämnet (Breaugh & Starke, 2000). Variabler som framtida forskning bör 
fokusera mer på är främst de som söker anställning och rekryteringskällor. När det handlar 
om att fånga upp rätt sökande för en anställning föreslås att passiva källor som exempelvis 
annonsering i nyhetstidningar skulle kunna ersättas av mer aktiv metod som annonsering via 
direktreklam (Breaugh & Starke, 2000). Detta förespråkas på grund av att en organisation inte 
ska gå miste om potentiella kandidater som möjligtvis inte aktivt söker efter ett nytt jobb 
(Breaugh & Starke, 2000). Vikten av att attrahera rätt sökande till en tjänst anses vara av 
större vikt än att, som tidigare forskning belyst, attrahera ett stort antal sökande. Därav 
föreslås att arbetsgivaren ska överväga ett större antal möjliga rekryteringsmål. Med att 
överväga fler rekryteringsmål menar Breaugh & Starke (2000) att du som arbetsgivare bör 
söka nå ut i så många och fördelaktiga, för vad du eftersöker, kanaler som är möjligt för att 
fånga upp de kompetenser du eftersöker. Inte för att fånga upp en större kvantitet av sökande 
utan istället en bättre kvalitet av sökande (Breaugh & Starke, 2000). 

  
Det råder ingen entydighet om vilka rekryteringskällor som slutligen ger mest kvalificerade 
arbetssökande. Vissa studier pekar på att informella källor, anställda som rekryterats på grund 
av anställningsreferenser, var kopplade till mer kvalificerade sökande medan annan forskning 
menar att detta inte går att styrka (Breaugh & Starke, 2000).   
Många svårigheter finns i att avgöra vilka urvalskriterier som är relevanta då kompetens är ett 
mångtydigt begrepp (Bolander 2002). Att hitta rätt kompetenser hos en sökande när det 
kommer till rekrytering är komplicerat. En förklaring till komplexiteten är att definitionen av 
begreppet kompetens skiljer sig från organisation till organisation (Robert, Cardy & 
Selvarajan, 2006). 

Inom New Public Management området är forskningen utbredd, men den forskning som finns 
är fokuserad på genomförandet av reformen. Det är ännu lite efterforskat i vilka effekter som 
finns av New Public Management då det kommer till anställningsförhållandena i den 
offentliga sektorn. I en artikel som studerat New Public Managements effekter på personal 
framkommer att effekterna av New Public Management när det gäller 
anställningsförhållanden visat sig vara ökade stressnivåer och försämrade arbetsmiljöer vilket 
föregåtts av att konstanta omstruktureringar pågår. Att anställningsförhållandena inte 
förändrats då det gäller lönenivåerna något nämnvärt menar de är för att lönenivåerna 
hämmas av kollektivavtal med innehållande ramlagar (Ibsen m.fl. 2011). 
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4. Teoretisk referensram 
4.1. Kravprofil 

Gordon (1997) förklarar vikten av att genomföra en grundlig arbetsanalys innan en 
rekryteringsprocess påbörjas. En arbetsanalys handlar om att göra en omfattande 
undersökning på arbetsplatsen för att ta reda på exempelvis vilken arbetskultur som råder, vad 
de närmaste medarbetarna anser vara lämpliga kriterier hos en sökande för att kunna 
samarbeta fullt ut eller vilka krav som arbetet ställer på personen. Betydelsen av en grundlig 
arbetsanalys menar han är avgörande för att nå fram till en korrekt kravspecifikation. 
Arbetsplatser som ska rekrytera kan rentav sakna engagemanget för att genomföra en 
arbetsanalys eller så kan det brista tidsmässigt. Andra anledningar till att en arbetsanalys inte 
genomförs utförligt är att det saknas personella förutsättningarna eller att de inte har de 
ekonomiska resurser som krävs. I dessa fall kan inte kravprofilen med lika stor säkerhet 
matcha det egentliga behovet (Gordon, 1997). 

Svårigheter kan dock uppstå även om en grundlig kravprofil genomförs. Krav som ställs på de 
sökande kan anges i vad som inte är acceptabelt, ett exempel kan vara ”den personliga 
mognaden, inkluderande självinsikten, är alltför begränsad”. Det kan tyckas självklart för den 
enskilde vad detta innebär men i själva rekryteringsprocessen blir det slutligen en 
bedömningsfråga. Om personlig mognad ställs som ett krav blir det sedan bedömt vad 
personlig mognad innebär endast utifrån den eller de personer som genomför rekryteringen. 
Uppfattningen om personlig mognad för dessa personer blir det som tillgodoses och det är 
möjligt att det inte stämmer överens med resterande anställdas uppfattning om begreppet 
(Gordon, 1997). Det är viktigt att ansvariga för rekryteringen och samtliga berörda inom en 
organisation är i samförstånd med de olika begrepp som sätts ut i kravspecifikationen för en 
anställning. “Samarbetsförmåga” kan för den ena betyda att en person har förmågan att lösa 
konflikter konstruktivt medan det för den andra liknas mer med någon som håller låg profil i 
en grupp. Begrepp kan tolkas på olika sätt. Om innebörden inte överensstämmer hos samtliga 
som är inblandade i rekryteringen kan detta i praktiken betyda att rekryteringsansvariga letar 
efter olika förmågor hos de sökande. 

Det finns olika metoder som kan hjälpa rekryterare att enas om hur olika begrepp ska 
definieras. En metod är arbetsobservationer vilket innebär att någon observerar och 
sammanfattar vilka förmågor som krävs för att uppnå resultat i tjänsten. En mindre 
resurskrävande men även mindre kvalitetssäker väg att gå, för att kunna definiera begrepp 
som är lämpliga att efterfråga, är att genomföra intervjuer med medarbetare (Lindelöw, 2016). 
Khalke & Schmidt menar även de att arbetsanalysen är grundläggande vid rekrytering 
(Khalke & Schmidt, 2002). De förklarar att analysen är en process som sedan kommer att 
underlätta när bedömning och urval ska ske. Analysen ska resultera i de krav som ska ställas 
på den sökande till tjänsten. Här blir det avgörande vilka begrepp som arbetsgivaren använder 
och vikten av att vara tydlig i hur begrepp, som till exempel kompetens, framställs. (Khalke & 
Schmidt, 2002). 
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4.2. Kompetensbedömning 

Då det kommer till kompetensbedömning anses kompetens vara komplext att bedöma, detta 
liksom bedömningen av förtjänst och skicklighet vilka även de anses vara svårbedömda 
fenomen. Komplexiteten grundar sig delvis i att lagstiftningen kan vara tolkningsbar men 
även i att det finns olika syn på bedömningen. Kompetens definieras som ”en uppsättning 
karaktäristika hos en person och visar sig i en beteendemässig repertoar som gör att 
personen framgångsrikt klarar av en given situation, roll eller ett givet arbete” (Khalke & 
Schmidt, 2002:53). Det som har presterats på grund av ett beteende och resultatet som det 
sedan leder till sammanfattar kompetensen. Vad avsikterna med ett särskilt beteende varit och 
hur en person har övervägt beteendet innan en handling inkluderas även det i begreppet 
(Khalke & Schmidt, 2002). Det är centralt att bedöma en persons beteende och det som ligger 
bakom beteendet i en personbedömning. Därav är arbetsanalysen återigen viktig, detta för att 
kunna konstatera vilken kompetens som behöver ligga till grund för en rekrytering (Khalke & 
Schmidt, 2002). 

Kompetens är ett begrepp som vanligtvis kopplas till beteendemässiga drag som färdigheter 
och kunskaper men det finns även en mängd “dolda” kriterier som faller under begreppet. 
Självuppfattning, värderingar och den sociala rollen samt motivation och personlighetsdrag är 
några specifika kompetenser som är svårare att bedöma i ett rekryteringsurval (Khalke & 
Schmidt, 2002). Det underlättar urvalsprocessen om de mest relevanta kompetenserna för 
arbetet kan konstateras på förhand då det är omöjligt att hinna med att göra en bedömning av 
flera än hundra kompetenser. Fördelaktigt är att begränsa kriterierna till få kompetenser som 
täcker det viktigaste (Khalke & Schmidt, 2002). 

“Om man inte kan slå fast vad det innebär att vara lämpad eller mindre lämpad 
för ett arbete, kan man inte förvänta sig att det ska finnas någon 
bedömningsmetod som kan förutsäga det!”  (Khalke & Schmidt, 2002:61). 

  
Moderna organisationer värderar kompetenser som handlar om personlighet och attityd hos 
anställda högre än en teknisk kompetens (Abrahamsson & Gunnarsson, 2002). Betoningen på 
krav i sociala kompetenser som exempelvis kundkontakter, teamarbete och projektarbete 
bygger mer och mer på den anställdes självständighet, handlingsfrihet och personliga 
utveckling. Detta upplevs av många som något positivt. Det går dock att se på dessa krav ur 
ett annat perspektiv, social kompetens kan innebära förmågan att disciplinerat anpassa sig. Att 
behöva underordna sig arbetsgivarens mål kan upplevas som något negativt och betraktas som 
omodernt (Abrahamsson & Gunnarsson, 2002).  
  
Enligt Lindelöw kan kompetens sammanfattas i olika områden som tillsammans ska kunna 
utgöra en helhetsbild av vilka förutsättningar som är användbara att efterfråga vid en 
rekrytering. Områdena är utbildning, erfarenhet, kunskap, intresse och utvecklingspotential 
samt praktiska förutsättningar och övriga krav (Lindelöw, 2016). Kompetens beskrivs även 
utgöras av färdigheter och förhållningssätt. Färdighet i sin tur beskrivs som förmågan att 
uttrycka sig i tal och skrift eller att utföra specifika arbetsuppgifter. Förhållningssätt förklaras 
som den sökandes personlighet där personens sätt att agera, reagera bedöms som en 
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kompletterande aspekt till personens färdigheter. Beroende på vilka arbetsuppgifter som ska 
utföras kan exempel på kompetens som efterfrågas vara ordningsam, energisk eller 
självständig (Lindelöw, 2016). En rekryterare kan inte alltid lita på sin magkänsla vid 
kompetensbedömning då känslostämningar, fördomar och stereotyper kan påverka omdömet 
(Lindelöw 2014).  
 
De formella krav som ställs på kandidaten som söker en tjänst är de som faller under området 
utbildning. Här inkluderas högskolepoäng, olika typer av utbildningar och kurser samt 
certifikat och legitimationer. Det förekommer att organisationer värderar utbildningar och 
akademiska meriter högt även om de inte är av relevans för den egentliga tjänsten. De ser 
dessa meriter som ett slags bevis på kandidatens förmåga. Utbildning är ett område som anses 
enkelt att utvärdera då det vanligtvis kan handla om att jämföra betygsdokument eller 
liknande (Lindelöw, 2016). Erfarenhet är ett bredare kriterium och likt utbildning är detta 
kriterium relativt enkelt att jämföra mellan ansökningar. Rekryteraren kan önska generell 
erfarenhet, där den sökandes erfarenhet från privatliv och studier kan omfattas, eller 
erfarenhet som är kopplad till arbetslivserfarenhet eller rentav relevant arbetslivserfarenhet 
som är specificerad för den tjänst som ska tillsättas. Det är en fördel att uttrycka vilken 
erfarenhet som efterfrågas redan när kravspecifikationen för annonsen sammanställs. Det 
underlättar urvalsprocessen där de som inte besitter efterfrågad erfarenhet kan sorteras bort 
omgående (Lindelöw, 2016). 
  
En rekryterare bör ha i åtanke när det kommer till bedömning av utbildning och erfarenhet att 
inte utgå från att dessa kvalitetsmässigt ger det resultat som står i ansökningarna. Detta därför 
att människor tar till sig kunskap genom utbildning och erfarenheter på olika sätt. Det är 
viktigt att testa fallenheten hos den sökande i ett utvidgat perspektiv, alltså inte bara förlita sig 
på det som står i CVt, för att få förståelse för vilken kunskap och kvalitet personen tagit med 
sig från respektive område (Lindelöw, 2016). Språktest, simulerade övningar och 
kunskapsrelaterade frågor som är relevanta för arbetsutförandet är några idéer på hur kunskap 
kan testas i en rekryteringsprocess. Konkret handlar kunskap om något som en person kan och 
i detta sammanhang något som med fördel även kan appliceras och göra nytta i en 
arbetssituation. Detta kriterium tas upp som viktigare än utbildning och erfarenhet i litteratur 
som berör kompetensbedömning i rekryteringsprocessen (Lindelöw, 2016). Det som är 
intressant för en rekryterare är inte endast de kompetenskriterier som en person besitter i nuet. 
Potential att utvecklas, förmågan att anta förändringar i samhället och i organisationen samt 
möjligheten att i framtiden kunna utveckla intressanta ledaregenskaper inom organisationen är 
även dessa betydelsefulla egenskaper som en rekryterare bör väga in i bedömningen för en 
anställning. Att en sökande är genuint intresserad av arbetsuppgifterna kan också värderas 
som positivt då det kan leda till ett större engagemang på lång sikt (Lindelöw, 2014). 

  

 

  



	   13	  

5. Metod 

Ett syfte med studien har varit att undersöka rekryteringsprocessen i sex statliga myndigheter 
i en stad i Mellansverige. Fortsättningsvis har varit att få förståelse för hur 
kompetensbedömning går till i statliga myndigheter och hur myndigheterna påverkas av 
lagstiftning i sina rekryteringsbeslut. För att kunna uppnå de syften som vi eftersträvat med 
studien på bästa sätt har vi valt att använda oss av en kvalitativ metod. Målsättningen har varit 
att fördjupa och öka förståelse för en värld utifrån de intervjuades perspektiv, utifrån deras 
erfarenheter och kunskaper (Kvale, Brinkmann & Torhell 2014). 

Vi har använt en semistrukturerad intervjumetod, därigenom önskade vi få svar på 
frågeställningarna studien grundar sig på. Med en semistrukturerad intervju kan 
intervjusamtalen styras mot frågeställningarna till viss del samtidigt som utrymme lämnas för 
ett öppet samtal. Metoden är flexibel vilket ger intervjupersonen möjlighet att forma svaren på 
sitt sätt. Rekryterarnas beskrivningar på relevanta delar i rekryteringsprocessen är det 
intressanta för oss att analysera för att sedan kunna utreda vilken påverkan moderniseringen 
haft. Möjligheten att ställa följdfrågor som kan komma att dyka upp under samtalets gång är 
något som har använts och förespråkas i metodlitteraturen (Bryman 2008). 

5.1. Urval 

Ett målstyrt urval gjordes där tio statliga myndigheter kontaktades i en stad i Mellansverige. 
Det målstyrda urvalet valdes då det förespråkas när forskaren har i syfte att välja ut särskilda 
enheter eller organisationer, likt i denna studie, för att dessa sedan ska överensstämma i att 
kunna besvara forskningsfrågans syfte (Bryman, 2008). Kontakt togs med samtliga 
intervjupersoner genom att ta reda på deras kontaktuppgifter via offentliga hemsidor och 
telefonväxlar och genom det fick vi uppgifter till tio rekryteringsansvariga. Därefter 
kontaktades rekryteringsansvariga på dessa tio myndigheter via ett generellt informationsmail 
där studien och forskarna kortfattat presenterades. Resultatet blev slutligen att sex 
rekryteringsansvariga ställde upp för en intervju. De fyra bortfallen grundade sig i att två av 
myndigheterna som kontaktades inte hade kontor på den ort där studien var tänkt att 
genomföras, de andra två svarade inte på mailet och gick inte att nå. 

 
Intervjupersonerna är kvinnor och män i varierande åldrar. Samtliga har olika arbetstitlar 
såsom HR-specialist, distriktschef, chefsadministratör, HR-partner, sektionschef samt en 
person med befattningen samordnare. Dessa befattningar var relevanta utifrån ett målstyrt 
urval för att kunna besvara studiens forskningsfrågor (Bryman 2008). Intervjupersonerna är 
för oss okända på förhand och ingen personlig relation finns till någon av de sex personerna. 
Ett medvetet val gjordes att utföra studien vid myndigheter där antagande fanns om att 
personalomsättningen var varierande. Utgångspunkten är att få ett urval av rekryterare på 
statliga myndigheter där somliga ansvarar för fler och somliga ansvarar för betydligt färre 
rekryteringar per år. Intervjupersonerna har tilldelats fiktiva namn för att personerna ska förbli 
anonyma. 
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1. Hans, 30, Distriktschef 
2. Mona, 50, Chefsadministratör 
3. Georg, 55, Sektionschef 
4. Eva, 30, HR-specialist 
5. Jenny, 30, HR-partner 
6. Magnus, 35, Samordnare  

5.2. Material och tillvägagångssätt 

Intervjuguiden bestod av sex teman där det under vartdera tema fanns tre till fem öppna 
frågor. Vid skapandet av intervjuguiden behövde vi reflektera över vilken information som 
behövde inhämtas för att besvara studiens frågeställningar (Bryman 2008). Intervjuerna hölls 
på plats ute i de sex utvalda statliga myndigheterna mellan den 6e november och 28e 
november 2017 och intervjuerna varade mellan 30 och 60 minuter. Intervjuguiden 
presenterades inte för intervjupersonerna på förhand, detta för att förebygga tillrättalagda svar 
utifrån exempelvis myndigheternas styrmallar. Intervjuerna spelades in på en diktafon för att 
underlätta arbetet med den detaljerade analys som krävs i kvalitativ forskning. Vid 
exkludering av inspelad intervju riskeras speciella uttryck och fraser gå förlorade. Något som 
skulle varit negativt för studien då detaljerade och fylliga svar på hur intervjupersonens 
perspektiv ser ut är vad som önskas framkomma (Bryman 2008). 

  
De inledande frågorna under temat bakgrund behandlade intervjupersonernas tid på 
arbetsplatsen, var de arbetat tidigare och om de hade relevant utbildning. Med dessa enkla 
frågor önskades skapa en lättsam och trevlig stämning i rummet men även utreda vilken 
erfarenhet de hade inom ämnet rekrytering. 
Efter de inledande frågorna skapades teman utifrån de ämnen vilka var ämnade att besvara 
studiens frågeställningar och syfte. Dessa teman var personalomsättning, rekryteringsprocess, 
rättssäkerhet och kompetensbedömning. 
  
De frågeställningar som innefattas under rekryteringsprocess hade i syfte att undersöka vilket 
steg rekryterarna i vardera myndigheten ser som det första steget i myndighetens 
rekryteringsprocess. Den första frågeställningen var öppen kring vad de tänker är 
myndighetens första steg i processen och den syftade att inhämta svar på vad de anser 
angående kravprofilens betydelse vid utformandet av annonsen. Därefter ställdes en fråga om 
intervjupersonen kom att tänka på några extra betydelsefulla punkter då en statlig tjänst ska 
utannonseras. Syftet med frågeställningen var att undersöka vad intervjupersonernas första 
tanke är kring den speciella rekryteringsprocessen som råder i statliga myndigheter. 
  
Frågeställningarnas syfte under kompetensbedömning var att undersöka intervjupersonernas 
syn på kompetensbedömning. Vilken vikt läggs vid lagstiftningen som berör sakliga grunder 
såsom förtjänst och skicklighet, i lagen om offentlig anställning (SFS 1994:260) och hur 
skiljer sig detta mellan de olika myndigheterna. Under temat rättssäkerhet var syftet med 
frågeställningarna att undersöka hur rättssäker rekryteringsprocessen är i respektive 
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myndighet och vidare hur det skiljer sig mellan myndigheter. Därefter ställdes en fråga för att 
utreda vilken erfarenhet och kunskap som finns kring överklagandeprocessen i myndigheter. 
Den sista frågeställningen under temat behandlade vad rekryteraren på myndigheten anser att 
en felrekrytering kan generera. 
  
Avslutande i intervjuguiden fanns en notering om att ställa frågan om möjligheten finns att 
återkomma om fler frågor skulle dyka upp under analysen av uppsatsen. Att som forskare ha 
möjlighet att återkomma med frågor i efterhand har förklarats som en fördel med kvalitativ 
intervju som metod i jämförelse med en kvantitativ enkätstudie där den möjligheten inte finns 
(Bryman 2008). Någon återkommande kontakt har dock inte behövts efter intervjupersonerna 
första medverkan. Viktigt att tänka på under intervjuerna var att vara lyhörd utan att vara 
påträngande, att kunna balansera upp det anses ibland vara en svårt för en forskare (Bryman 
2008). 

5.3. Bearbetning och analys 

Studien har utgått från det hermeneutiska perspektivet vilket är ett vetenskapsteoretiskt 
perspektiv. Studien syftar till att ge en ökad förståelse för hur verkligheten ser ut inom de 
statliga myndigheter som undersökts och även i vilken grad de påverkas av lagstiftning i dess 
rekryteringsprocesser (Kvale, Brinkmann & Torhell 2014) Då studiens syfte var att skapa 
förståelse för en annan människas perspektiv var transkriberingen viktig. Undersökningen 
ville fånga upp vad intervjupersonen säger och framförallt hur de säger det (Bryman, 2008). 
Med transkribering underlättade detta förfarande studien, då det hade varit betydligt svårare 
att fånga upp vad och hur genom att enbart anteckna under intervjuerna. Vid transkriberingen 
var det viktigt att allt skrevs ut, även tystnad och övrigt som hade kunnat framkomma under 
intervjun (Bryman, 2008). 

Det transkriberade materialet analyserades sedan genom en tematisk analys. Bryman (2008) 
beskriver den tematiska analysen som ett av de vanligaste tillvägagångssätten för att analysera 
kvalitativ data. De teman som analyserades delades upp i centrala teman som uppkom utifrån 
studiens frågeställningar med underteman som tillkom med hjälp av intervjuguiden (Bryman, 
2008:528). Processen gjorde det tydligare att kunna jämföra likheter och skillnader i 
respondenternas svar. Det underlättade även för att kunna presentera dessa organiserade 
teman för varje intervjuperson uppställda i en matris (Bryman, 2008).  

5.4. Vetenskaplig kvalitet 

Studiens vetenskapliga kvalitet har vi försökt erhålla genom att redovisa och resonera kring 
de kvalitetskriterier som finns inom den kvalitativa forskningen. Kvalitetskriterierna 
tillförlitlighet och äkthet har använts vilka förklaras som fördelaktiga att använda inom den 
kvalitativa forskningen (Bryman, 2008). 

För att söka uppnå trovärdighet och överförbarhet i studien har vi utförligt försökt beskriva 
hur vi gått tillväga för att samla in materialet som framkommit till följd av en väl utformad 
intervjuguide. Vi har försökt återge täta och fylliga beskrivningar för att ge läsaren förståelse 
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och trovärdighet i studien och även ge möjlighet till en nästa forskare inom ämnet att 
genomföra en liknande studie (Bryman, 2008). Vi har sedan försökt uppnå pålitligheten i 
studien genom att förklara studiens alla steg, såsom problemformulering, syfte, teoretisk 
referensram, tidigare forskning, intervjumaterial, resultat, diskussion och slutsats. 
Pålitligheten i studien stärks även genom att den kritiskt granskats av studiekollegor vid ett 
opponeringstillfälle där de avgett konstruktiv kritik som gett oss möjlighet att utveckla och 
förbättra. Även bedömning och granskning av en handledare och examinator väger tungt 
inom den kvalitativa forskningen (Bryman, 2008). 

Den kvalitativa intervjun hävdas ibland inte vara en vetenskaplig metod på grund av att den 
som tolkar det insamlade materialet kan finna olika innebörder i exakt samma kontext. Detta 
är beroende av vilka antaganden tolkaren personligen gör, något som dementeras vara vanligt 
förekommande. Inom det hermeneutiska perspektivet tillåts flera legitima tolkningar i en 
analys (Kvale, Brinkman & Torhell, 2014). Detta menar vi kan vara ett problem som är 
svårlöst i vår uppsats då det är svårt att komma ifrån. Slutligen förklaras tolkning ha en 
betydelsefull roll i kvalitativ forskning och tyngdpunkten i begreppet handlar om hur 
forskaren medvetet reflekterar över det empiriska material som samlas in (Alvesson & 
Sköldberg, 2017). Detta har vi sökt eftersträva genom inläsning av metodlitteratur och 
reflektion. 

5.5. Forskningsetiska principer 

Det finns flertalet etiska problem som kan förekomma under en intervju och 
forskningsprocess. Vi har i denna studie försökt uppnå de fyra etiska kraven, 
informationskravet, konfidentialitetskravet, nyttjandekravet och samtyckeskravet (Kvale, 
Brinkman & Torhell, 2014). 

Informationskravet innebär att du innan genomförandet av intervjuerna ska informera de 
deltagande i studien i stort om vad som gäller angående deras medverkan i studien. Detta krav 
har vi försökt uppnå genom att informera intervjupersonerna så tydligt som möjligt om deras 
villkor och uppgift i studien, detta genom att delge dem informationen via presentationsmailet 
och inledande vid intervjutillfället. Vi har därefter även upplyst om att inga personuppgifter 
kommer lämnas vidare och att intervjupersonerna heller inte kommer kunna identifieras 
genom annan orsak i vår studie, därigenom har vi uppnått konfidentialitetskravet, vilket 
innebär att de deltagande är helt anonyma även efter deras deltagande i studien.  
De namn som presenteras under urval är fiktiva namn som tilldelats av oss på 
intervjupersonerna, alltså är det inte deltagarnas riktiga namn. Detta har vi gjort för vi i 
resultatdelen vill ge läsaren en tydlighet att kunna följa citat som framkommit i intervjuerna. 
Nyttjandekravet har vi eftersträvat att uppnå genom att framföra till intervjupersonerna att 
vårt forskningsmaterial enbart kommer användas i denna studie, det inspelade materialet och 
det transkriberade materialet kommer vid studiens slutförande att raderas och kan därmed inte 
användas i några andra sammanhang. Tillslut har vi upplyst om att deras deltagande är 
frivilligt och de har rätt att närsomhelst avbryta sin medverkan. Exempelvis om de inte längre 
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skulle ha möjlighet att fortsätta sin medverkan eller inte vill delta av annan orsak, därmed har 
vi uppnått samtyckeskravet (Kvale, Brinkman & Torhell, 2014). 

 
 
 
 
 
 

  

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	   18	  

6. Resultat och analys 
6.1. Resultat Kravprofil 

Det första steget i samtliga myndigheters rekryteringsprocess är någon form av behovsanalys. 
Nästa steg i är att kontrollera om det är möjligt att anställa någon mot budgeten. Det 
förekommer också avstämning med beslutande chef i detta skede. Därefter skiljer det sig lite 
åt hur myndigheterna skriver sina platsannonser. Ibland är HR-enheten på respektive 
myndighet inblandad och hjälper till att forma annonsen så att annonsen utformas korrekt 
enligt de lagar och regler som finns. Ibland är det ansvarig chef tillsammans med HR-enheten 
som tar upp vilka krav som ska ställas i annonsen och andra önskvärda egenskaper, 
exempelvis utbildningar som är bra att ha. 

“Det är att konstatera att behovet finns. Och göra en bedömning om vi ska 
rekrytera eller inte, ibland så är det ju inte säkert att vi ersätter en person rätt 
på den platsen utan vi gör en översyn. Nu har vi haft den här organisationen 
och dom här personerna och jobbat på detta sättet och vart organiserade så 
men ska vi ha det i fortsättningen? Finns det något annat sätt som vi hade hellre 
valt?“ - Mona 

Vid denna myndighet förklaras att det inte är säkert att en person som avslutar sin tjänst 
ersätts med en ny anställd på samma befattning, utan myndigheten gör alltid en övergripande 
analys för att se om förändring av tjänsten bör ske. Analysen kan till exempel resultera i att 
tjänsten ska tillsättas som innan eller att den inte alls behövs längre. Färdiga mallar används i 
många fall för att skapa en annons i vissa fall är mallarna är utformade för varje typ av tjänst 
och i dem fallen sker inga justeringar förutom om tjänsten ska inriktas på någon viss 
specialitet. För en annan myndighet är första steget i rekryteringsprocessen att chefen för 
respektive avdelning ska fylla i ett anställningsunderlag. I anställningsunderlaget ska det 
fyllas i vilken utbildning, erfarenhet, egenskaper och kunskaper som krävs för tjänsten, samt 
vilka som ska vara krav och vilka som ska vara meriterande. Det är sedan underlaget som 
utgör grunden till annonsen. 

Samtliga myndigheter annonserar på “Platsbanken” då de är medvetna om skyldigheten att 
utlysa tjänster där för att alla ska få möjlighet att ta del av den. Det framkom att 
myndigheterna anser att annonseringen är i behov av en uppdatering i takt med 
samhällsutvecklingen då annonserna ibland anses för byråkratiska. 

“..en del att arbeta med då det kommer till att attrahera nya anställda med de 
rätta kompetenserna för tjänsterna. Vi är medvetna om att annonserna är 
aningen för byråkratiska och att språket som används i dem kan kallas för 
myndighetsspråk, vilket kan förklaras som högtravande och svårförståeligt för 
den yngre generationen..” - Eva 

Det finns en medvetenhet hos rekryterarna om att annonserna är aningen för byråkratiska. De 
anser att en utveckling bör ske då annonsernas språk kontrasteras för mycket till det moderna 
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samhället. Detta blir tydligt om man ser till verksamheter som annonserar på sociala medier. 
Detta menar de skulle utöka möjligheten att hitta de rätta kompetenserna.  

6.1.1. Analys Kravprofil 

Samtliga rekryterare som deltagit i studien nämner att en kravprofil utformas med hjälp av 
någon form av behovsanalys som genomförs i början av rekryteringsprocessen. Gordon 
(1997) poängterar hur viktigt det är som arbetsgivare att göra en omfattande arbetsanalys i 
form av att aktivt studera rådande arbetskultur och ta reda på vad de andra anställda på 
arbetsplatsen anser vara rimligt att ställa för krav på en ny kollega. Av studien kan vi 
konstatera att någon sådan utförlig arbetsanalys inte är vanligt förekommande i praktiken 
inom de statliga myndigheterna. Frågan är om detta är vanligt förekommande alls även inom 
andra sektorer. Som Agevall (2005) nämner har New Public Management med dess 
arbetsmetoder om ökad kostnadseffektivitet inspirerats från den privata sektorn så sannolikt är 
att den omfattande arbetsanalysen är ett moment som är svår att omsätta i praktiken. 

Vi har nämnt att New Public Management handlar till viss del om ökad självständighet hos 
chefer i förvaltningarna vilket visar sig även här ha influerat myndigheterna som studerats. 
Genom New Public Management förklaras kvaliteten uttryckligen som en kostnadseffektivitet 
och produktivitet som menar att för varje krona ska mesta möjliga uppnås (Agevall, 2005). 
Det blir tydligt i resultatet att rekryterare har fokus på budgeten när det kommer till att 
rekrytera. En förklaring till att en mer grundlig arbetsanalys inte genomförs kan vara de 
ekonomiska resurserna, dessa verkar vara något som tidigt styr i sammanhanget. En annan 
förklaring kan vara att de saknar kunskap om arbetsanalysen. 

De rekryterare som i studien har en HR-befattning på myndigheterna med utbildning inom 
just rekryteringsområdet använder sig mer av metoder som liknar det generellt 
rekommenderade för att nå en korrekt kravspecifikation. Lindelöw (2016) förklarar att 
samtliga berörda inom en organisation bör vara i samförstånd med de olika begrepp som 
kravprofilen ska innehålla. Genom att göra skillnad på krav och meriterande eller önskvärda 
kompetenser visar dessa rekryterare även på att de diskuterat dessa begrepp mer noggrant än i 
andra myndigheter. Utbildning inom HR området visar i studien leda till en mer likriktad 
rekryteringsprocess. 

Där de ansvariga för rekryteringen saknar rekryteringsutbildning och har en chefsposition är 
det vanligt att ta hjälp av HR-enheten för att specificera vilka krav som skall sättas ut för 
rekryteringen. Denna process skulle kunna liknas med en typ av kontroll som ska säkerställa 
ökad effektivitet och kvalitet vilket tydligt tas upp inom New Public Management (Agevall, 
2005). Samtidigt blir det naturligt att reflektera över möjligheten att bli en mer resurseffektiv 
myndighet genom att göra en grundlig behovsanalys till standard vid rekrytering. Att 
standardisera en så kallas arbetsanalys eller göra arbetsobservationer skulle kunna leda 
myndigheten till att bli mer kostnadseffektiv och uppnå bättre resultat på lång sikt. Genom att 
identifiera tjänster som kan formas om istället för att anställa nya personer eller att se till att 
de krav som ställs upp för tjänsten har samma betydelse för samtliga berörda personer, skulle 
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myndigheten möjligtvis kunna spara tid och pengar. Detta då de inte behöver annonsera ut en 
ny tjänst och genomgå nya rekryteringsprocesser och därmed även minimera risken för 
felrekrytering. 

6.2. Resultat Kompetensbedömning 

Förutom vid en myndighet används ett datasystem för det första urvalet av sökande som 
sorterar bort de som inte uppfyller kompetenskraven. Även analysering av dokument, 
därigenom nästa urval, som inkommit i form av CV och personligt brev förekommer i alla 
myndigheterna. Personlighetstester eller djupintervjuer är inga vanliga rekryteringsverktyg 
inom statliga myndigheter men det förekommer och kan vara avgörande i enstaka fall. Att 
personen ska fungera i arbetsgruppen är däremot något som vägs in i kompetensbedömningen 
och detta kan bedömas genom att låta arbetsgruppen träffa de sökande. Vid några 
myndigheter läggs stor vikt vid kompetensbedömning på personlig mognad vilket förklaras 
enklast identifieras under intervjun. Den sociala biten är också betydelsefull där känslan och 
personkemin som uppstår vid intervjun är avgörande.  

“Vi skriver alltid att personlig lämplighet väger tungt, det vi är ute efter när vi 
skriver det är personlig mognad, man kan vara 20 och det handlar inte om ålder 
men att man är en stabil person, för här hanterar vi så mycket skakiga 
människor och då måste man vara lugn och stabil i sig själv och kunna hantera 
när det svajar omkring en...” – Mona 

Magkänslan som uppstår under intervjun menar flera rekryterare är avgörande. Under 
intervjun visar kandidaten upp sin personlighet och det är då upp till rekryteraren att bedöma 
ifall den anser om kandidaten är lämplig för tjänsten. 

Även referenser från tidigare arbetsplatser lyfts fram som betydande vid rekryteringen. 
Genom att tala med kandidaters tidigare chefer eller kollegor menar rekryterna ger en tydlig 
bild av hur kandidaten skulle fungera i tjänsten. 

 
“...dels hur man är vid intervjun men framförallt referenser är väldigt viktigt vid 
en rekrytering. Samtalet med referenterna. Hur upplever referenten att personen 
i fråga funkar i de här sammanhangen.” - Hans 

 
Du som rekryterare kan genom referenstagning få en försäkring om att kandidaten kommer 
fungera och prestera bra i tjänsten. Istället för att det är något som upptäckts först efter 
kandidaten anställts. 
 
Det förekommer att myndigheterna har en jämställdhetspolicy som förespråkar mångfald och 
jämställdhet mellan könen. Det handlar inte om att myndigheterna ska vara politiskt korrekta 
utan att det i många fall är till fördel i en arbetsgrupp med en sammansättning av anställda 
med olika bakgrund. 
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“Är det en kille så vill jag ju ha den eftersom vi bara har kvinnor här och det 
skriver vi också att vi gärna ser en blandning. Mångfald vill vi också ha..” - 
Mona  

Konkret innebär detta att om valet står mellan en utomnordisk och en svensk sökande så har 
den utomnordiska sökande i de flesta fall förtur eller att det kön som är minoritet inom 
myndigheten ges företräde. 

 

6.2.1. Analys Kompetensbedömning 

	  
Kompetensbedömning vid de myndigheter studien genomförts startar nästan uteslutande 
genom ett första urval där de som inte uppnår kompetenskraven för tjänsten sorteras bort, 
genom ett datasystem. Vidare sorteras fler bort utifrån inläsning av de dokument som 
inkommit i form av CV och personliga brev då dessa ställs emot kravprofilen. Det går att dra 
en parallell till det Khalke & Schmidt (2002) nämner, att med fördel begränsa 
bedömningskriterierna då det är omöjligt att hinna göra en bedömning av för många kriterier. 
Dessa första bedömningar som sker ute i myndigheterna är för rekryterarna enkla 
bedömningar då de vanligtvis sker per automatik. Det kan handla om att ett datasystem 
sorterar bort alla som inte har körkort om körkort är ett krav som satts ut i annonsen för 
tjänsten. 

Bedömningskriterier som lyfts fram ur resultatet kan sammankopplas med det Lindelöw 
(2002) beskriver som att kompetens utgörs av förhållningsätt vilket vidare innebär personens 
sätt att agera. Detta visar på att referenstagning är en hjälpande metod att bedöma hur den 
sökande kan tänkas agera i olika sammanhang i tjänsten. Referenten kan ge rekryteraren 
möjlighet att se hur duktiga personer är i yrket, vilket kan liknas vid en definition av 
skicklighet. Kritik som kan riktas mot tillvägagångssättet på myndigheten är att det är samma 
person som först genomför intervjun med den sökande som sedan också ringer till referenten. 
Det finns en risk att samtalet med referenten inte blir objektivt. Det är anmärkningsvärt att 
rekryteraren är medveten om och uttrycker vikten av att vara två personer vid intervjutillfället 
på grund av objektivitet men att referenssamtalen sedan inte sker med samma objektivitet. 
Utöver detta, som inte talar för en helt objektiv bedömning, så pekar resultatet på att samtliga 
rekryterare uppfattas ha en viss mån av objektivitet i sina rekryteringsbeslut. Likt Bolander 
(2002) uttrycker, är en objektiv bedömning grundläggande för att kunna fatta ett rättvist 
anställningsbeslut.  

Likt den allmänna definitionen av förtjänst som är “förmåga att nå positiva resultat enligt vad 
som allmänt erkänns” (Nationalencyklopedin, 3.) knyts begreppet ihop med något som 
myndigheten direkt kan få nytta av då en person med hjälp av sin tidigare erfarenhet från 
liknande arbete kan prestera resultat tidigare. Detta tankesätt om effektivare prestationer går 
att associera med flera drag Agevall (2005) nämner tydligt framträdande inom New Public 
Management. 
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Khalke & Schmidt (2002) definierar kompetens som ”en uppsättning karaktäristika hos en 
person och visar sig i en beteendemässig repertoar som gör att personen framgångsrikt 
klarar av en given situation, roll eller ett givet arbete” (s.53), vilket skulle kunna förstärka 
resonemanget om hur betydande referenstagning är i bedömningsskedet av en arbetssökande. 
Samtidigt framkommer det av resultatet rekryterarna förlitar sig på magkänslan som uppstår 
vid intervjutillfället, enligt Lindelöw (2014)  är detta en fälla som rekryterare ofta faller i. 
Lindelöw (2014) menar att det är ett vanligt misstag att lita på sin magkänsla och att det kan 
medföra att rekryterare går miste om viktig kompetens. Lindelöw (2014) menar att 
magkänslan kan innefatta känslostämningar, fördomar och stereotyper som påverkar 
omdömet. 

Breaugh & Starke (2000), nämner begreppet ”rekryteringsinformativitet” där de menar att 
rekryterarens informativa kunskap om en tjänst är till viss del avgörande för utgången av 
själva rekryteringsprocessen. Vi kopplar detta till rekryterarna i vår studie på så vis att de har 
arbetat olika länge inom både statlig myndighet och inom rekryteringsområdet samt vilken 
tidigare kunskap de har i form av utbildning. Deras bakgrund kan spela roll i vilken 
information och förkunskap de besitter om kompetensbedömning inför de tjänster som 
behöver tillsättas. Det går också konstatera likheter i kompetensbedömning mot hur Lindelöw 
(2016) sammanfattar kompetens och hur kompetens ska bedömas. Lindelöw (2016) menar att 
en helhetsbild av vilka förutsättningar som är användbara att efterfråga vid en rekrytering ska 
göras där utbildning, erfarenhet, kunskap, intresse, utvecklingspotential samt praktiska 
förutsättningar och övriga krav ska vägas in i kompetensen. Något som kan liknas med en del 
ur resultatet att kompetensbedömning är att bedöma en helhetsbild hos kandidaten.  

Khalke & Schmidt (2002) menar att kompetenser som självuppfattning, värderingar och den 
sociala rollen samt motivation och personlighetsdrag är svåra att bedöma i ett 
rekryteringsurval. Uppfattningen från resultatet är att flera rekryterare undviker att ställa krav 
utifrån dessa typer av kompetenser. Samtidigt framkommer betydelsen av personlig mognad 
vid rekrytering, vilket anses vara ett personlighetsdrag som kan vara svårt att bedöma utifrån 
en intervju En myndigheten kan därav likna sig, något mer än de andra myndigheterna, med 
hur en modern organisation värderar kompetens. Abrahamsson m.fl. (2002) definierar den 
moderna organisationen som en organisation där kompetenser som handlar om personlighet 
och attityd hos anställda värderas högre än till exempel teknisk kompetens. 

En positiv följd av lagstiftningen om sakliga grunder är att de statliga myndigheterna i sin 
rekrytering har en medveten strävan efter jämställdhet och att integrera personer med 
invandrarbakgrund. 

6.3. Resultat Sakliga grunder 

Samtliga rekryterare ser på förtjänst som tidigare relevant arbetslivserfarenhet. Begreppet 
förtydligas av vissa rekryterare med att förklaras som tidigare arbetslivserfarenhet inom 
statlig myndighet, det vill säga antal anställningsår inom statlig myndighet. Förtjänst förklaras 
också som tidigare arbetslivserfarenhet inom det område som är relevant för tjänsten.  
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”Så där blir det ju nästan ett lotteri, det blir ju den som kan prestera bäst vid ett 
intervjutillfälle.” - Magnus 

Förtjänst förklaras ibland som ett kriterium man kan bedöma på förhand, men det förklaras 
även rymma personliga egenskaper i begreppet och dessa är svåra att bedöma innan personen 
börjat arbeta på myndigheten. Det anses vara av stor betydelse att vara tydlig i annonsen med 
vilken akademisk bakgrund som krävs. Erfarenhet från liknande arbetsuppgifter som är 
specifika för tjänsten lyfts även vara av betydelse, då kan den anställde kan börja prestera från 
dag ett. 

“Förtjänst är väl nästan borta nu, det var väl det här att man har jobbat länge, 
vi tycker inte att det är ett kriterier som håller idag, att jag har jobbat i staten i 
30 år säger inte att jag ändå skulle fungera bättre i min roll i min roll på arbetet 
än en person som kommer helt ute från gatan.” - Mona 

 
Betydelsen av förtjänst förklaras även försvinna mer och mer, och det med all rätt menar en 
rekryterare. Att ha erfarenhet från liknande verksamheter är inte av så stor betydelse alla 
gånger utan det finns viktigare kriterier att välja utifrån, vilka i slutändan kan ge en mer 
fungerande och lämplig person för tjänsten.  

Ett sätt att se på skicklighet är som en förmåga att lösa problem, sätta sig in i arbetsuppgifter 
och fungera i en grupp. Ett annat sätt att se på skicklighet är att väga in kunskaper, 
erfarenheter, utbildningar och vikten av personlig lämplighet eller personlig mognad.  

“Skicklighet handlar ju om både erfarenhet, det handlar om utbildning och 
personliga egenskaper vilket är jätteviktigt och det är en del i kompetens. Det är 
lätt att fastna i jag har det här och det här, men egenskaper är också 
skicklighet.” - Jenny 

Skicklighet kan vara många olika kompetenser som sammanfattningsvis kan summeras i den 
sökandes förmågor och färdigheter. Synsättet på skicklighet är inte lika entydig för 
rekryterarna som när det kommer till förtjänst.  

 
Det har framkommit att myndigheternas krav på förtjänst och skicklighet ibland är generella 
eller lågt satta. Vissa myndigheter ställer krav på specifik utbildning medan andra eftersöker 
kompetenser genom meriterande erfarenheter. Det är viktigt att anställningsunderlaget som 
myndigheten använder till annonseringen av tjänsten följs då en tydlig kravprofil gör det 
enklare i bedömningen av förtjänst och skicklighet. Skillnaden mellan rekryteringsprocessen 
generellt jämfört med den unika statliga rekryteringsprocessen är flexibiliteten, de krav som 
finns i en statlig annons måste strängt följas. 

“..eller att man kanske inte har så höga krav men satt mer som meriterande då 
och det är klart då uppfyller dem ju lättare och det vet vi ju då kanske när vi går 
ut att vi, är det svårrekryterat så får man kanske öppna upp lite mer.” - Eva 
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Att sätta ut meriterande kriterier som berör förtjänst och skicklighet istället för obligatoriska 
krav i en annons gör att urvalsgruppen av de sökande blir större. Bedömning av 
kompetenserna i ett fall där de satts ut som meriterande blir inte lika konkret som om 
annonsen består av krav. Vid annonsering av en tjänst där myndigheterna förväntar sig få 
antal sökande ställer de inte lika höga krav jämfört med en tjänst där de förväntas få ett högt 
antal sökande, där kan vissa myndigheter istället välja att skärpa kraven.  
 

“...är våra annonser generella och det är ju inte bara för våran myndighet utan 
det är ju överlag. Så länge man inte skriver väldigt specifikt så är det väldigt 
svårt att överklaga det och få igenom det, skulle jag väl säga. Det är lättare så 
länge man har ett generellt utbildningskrav.”  - Magnus 

 
Att ställa generella krav ger en större urvalsgrupp, vilket kan ge vissa svårigheter då du måste 
läsa in dig på fler kandidater, samtidigt ökar möjligheten att hitta den mest lämpade för 
tjänsten vid ett större urval. Med de generella kraven ökar också valmöjlighet att vid det 
personliga mötet välja den kandidat man vid intervjutillfället tycker överensstämmer mest i 
kemi med rekryteraren och innehar mest passande personlighet istället för att vikten måste 
läggas vid de annars högt satta formella kraven i annonsen. Kraven i annonsen som sedan är 
underlag för en överklagan om kandidaten anses vara inkorrekt bortvald i 
rekryteringsprocessen.  
 

6.3.1. Analys Sakliga grunder 

Då det saknas författningsbestämmelser angående förtjänst är det myndigheten själv som 
avgör vad för typ av förtjänst som är relevant för tjänsten (Hinn, Aspegren & Karlson, 2015). 
Då det är upp till myndigheten själv att avgöra vilken typ av tjänstgöring som är relevant är 
det inte uppseendeväckande att rekryterarna tänker olika kring definitionen. Beroende på 
vilken myndighet det är som ska anställa och vilka arbetsuppgifter tjänsten innefattar krävs 
det olika typer av tidigare tjänstgöring. 

Hinn, Aspegren & Karlson (2015) förklarar utifrån lagtexten att en helhetsbedömning av all 
insamlad relevant kvalifikation bör samlas in för att bedöma kandidatens skicklighet. De 
förklarar att det som bör vara av allra störst vikt för bedömningen om vilka krav för 
skicklighet som är relevanta, är de kriterier som satts ut i annonsen för den aktuella 
anställningen. Liksom litteraturen tar upp, förklaras att det är en helhetsbild av de olika 
definitioner som faller under skicklighet som är det viktiga. Det är en helhetsbedömning av 
både erfarenhet och utbildning samt personliga egenskaper som utgör skicklighet. Det som i 
lagtexten definieras angående skicklighet visar sig i resultatet vara lika mångdefinierat i 
praktiken. 

Uppfattningen är att medvetenheten om att skicklighet ska sättas främst finns hos nära 
samtliga rekryterare. Detta uttalar rekryterarna tydligt men de visar även på medvetenhet 
genom hur de utformar myndighetens annonser. Några väljer att sätta generella 
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utbildningskrav medan andra väljer en mer eller mindre kravlös annons för att kunna göra en 
friare bedömning av skicklighet. Det varierar dock i hur de uttalar och poängterar just 
begreppet skicklighet, men de nämner samtliga bedömningskriterier som kan liknas med hur 
skicklighet mer specifikt tolkas utifrån lagtexten. Enligt lagtexten syftar skicklighet i stort till 
adekvat teoretisk och praktisk lämplighet från tidigare verksamhet som också kan bli relevant 
för en statlig anställning men skicklighet kan även syfta på exempelvis personliga egenskaper 
som prestationsförmåga eller samarbetsförmåga (Hinn, Aspegren & Karlson, 2015). 

En konsekvens av att lägre krav sätts ut för de statliga tjänsterna skulle kunna bli att en person 
utan högre utbildning tillsätts före en person med hög relevant utbildning då detta inte skrivs 
fram som krav för anställningen. Myndigheten kan göra ett medvetet val att strypa kraven för 
att göra större utrymme vid urvalet i rekryteringen eller för att hålla nere lönekostnader till 
exempel. Är det då verkligen en rättssäker anställning på sakliga grunder? Ja, av statistik och 
resultatet att döma skulle det mot all förmodan inte gå att få igenom en rättslig överklagan om 
utbildningskrav inte satts ut för tjänsten. Frågan som kvarstår är dock om det är ett rättvist 
beslut som fattats och om motivet för en statlig anställning egentligen inte borde avgöras mer 
på meriter som exempelvis hög utbildning inom området. Vid närmare eftertanke skulle 
kanske både personlig lämplighet och utbildning behöva ställas som krav på någon som ska 
vara anställd som en representant för samhället och som förvaltare av medborgarnas 
skattemedel. 

Genom att ställa låga krav i annonsen visar några av myndigheterna på att de i princip kan 
rekrytera vem som helst de personligen anser lämpliga. Underkrav på detta vis ger möjlighet 
till större valfrihet när det kommer till val av arbetstagare. Rekryterarna kan genom detta 
tillvägagångssätt närma sig mer eller mindre fri anställningsrätt. Detta för att innebörden av 
lagstiftningen som säger att statlig anställning ska ske på sakliga grunder såsom förtjänst och 
skicklighet tappar sin verkan med lågt ställda krav i annonsen. Rekryterarna tycks hitta 
strategier för att ha en relativt flexibel rekryteringsprocess även i de statliga myndigheterna. 
Det går att konstatera att rekryteringen också styrs av New Public Management i de statliga 
myndigheterna där rekryteringsprocessen återigen liknas mer med den privata. 

6.4. Resultat Rättssäkerhet 

Att ha fackliga företrädare att följa den statliga rekryteringsprocessen kan anses ge ökad 
rättsäkerhet då det övervakas av de med kunnighet och erfarenhet av processen. 
Övergripande har alla rekryterare svarat att de fackliga företrädarna för respektive myndighet 
alltid är inblandade i rekryteringen, men inte alltid fysiskt närvarande. De står med i 
annonserna för de sökande att själva höra av sig för frågor och innan det slutgiltiga 
anställningsbeslutet tas stäms det av med de fackliga företrädarna. 

“...sen handlar det ju mycket om att jobba nära sina fackföreträdare och liksom 
ge dem information på vägen och att skapa tillit, och det är väl tror jag som är 
en utmaning.” - Magnus 
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Utmärkande för två av myndigheterna är att de fackliga företrädarna även är med under 
intervjuerna, i den ena myndigheten alltid fysiskt närvarande medan i en annan enbart vid 
tillsättning av tjänstemän av chefskaraktär. De flesta av rekryterarna anser inte att det under 
rekryteringsprocessen är nödvändigt eller möjligt tidsmässigt för de fackliga att närvara 
fysiskt. 

Öppenheten och att kunna motivera anställningsbesluten på dokumenterad grund är av stor 
vikt i en statlig rekryteringsprocess. Överklaganden blir mer vanligt förekommande på grund 
av samhällsmedborgarnas medvetenhet om sina rättigheter menar rekryterarna.  

“Det är mer rättssäkert än vad det är i det privata, så är det. Man kan inte göra 
det godtyckligt, det kommer alltid finnas människor som överklagar och då 
måste det finnas sakliga skäl till varför man valt person A före person B.” - 
Magnus 

Den statliga rekryteringsprocessen förklaras som byråkratisk, samtidigt poängteras följden av 
det byråkratiska vilket menas vara rättsäkerhet. Den byråkratiska processen anses vara 
nödvändig för att kunna påvisa skriftligt vid en överklagan varför en person valts framför en 
annan.  

”…de flesta tillämpar provanställningar så att om man får ett överklagande och 
så kommer den personen in så har ju den personen en provanställning och den 
kan ju avslutas...// …i praktiken så är det inte så mycket bevänt med det här med 
överklagandet för den enskilde för vill inte arbetsgivaren ha den och den vinner 
ett överklagande så får man en provanställning…” - Mona 

Rekryterarna i studien tycks samtidigt vara överens om att överklagandeprocessen är 
någorlunda verkningslös. Det visar sig vara ovanligt att den som överklagar får rätt då det 
endast är en av rekryterarna som varit med om detta trots deras sammanlagda många år som 
statligt anställda. Även om en sökande skulle få rätt hos Statliga Överklagandenämnden är det 
inte säkert att myndigheten kommer behöva anställa personen. Det framkommer att 
överklagandebeslut som varit till myndighetens nackdel gjorts upp genom en ekonomisk deal 
med den sökande. Myndigheten kan även lösa ett felaktigt anställningsbeslut genom att 
tillämpa provanställning. Genom provanställning kan myndigheten även avsluta ett 
anställningsbeslut som inte är önskvärt inom prövotiden. 

Rekryterarna är eniga om att en felrekrytering kan innebära stora kostnader för myndigheten. 
Kostnaderna av en felrekrytering kan till stor del utgöras av att de arbetsuppgifter som är 
tänkta att genomföras inte blir korrekt gjorda och att detta ger ett negativt resultat för 
myndighetens uppdrag. Det kan även handla om onödiga lönekostnader, tidsmässiga 
kostnader som krävs för uppföljningssamtal, nya rekryteringsprocesser och introduktioner.  

 
“Det kan innebära att man måste anställa den personen som vi har gått förbi då 
tillslut...det kanske till och med skulle kunna vara positivt för vi får en 
medarbetare till då men är det fel person så är det inte bra.” - Georg 



	   27	  

Vissa ser på en felrekrytering ur ett helt annat perspektiv och menar att det kan generera en 
extra resurs till myndigheten om någon får igenom ett anställningsöverklagande där de redan 
hunnit anställa en annan person till tjänsten. Det framkommer också att det inte behöver vara 
den nyanställde det är fel på, att rekryteringen blir fel kan bero på att den person myndigheten 
anställt inte lär sig på det sättet som handledaren lär ut eller att den nyanställda behöver längre 
inlärningstid. 

6.4.1. Analys Rättssäkerhet  

Rättssäkerheten i de myndigheter studien genomförts stärks av att alla rekryterarna redovisar 
fackliga företrädares medverkan under rekryteringsprocessen. Deras medverkan är inte alltid 
fysisk men de finns tillgängliga för de sökande att nå redan vid utannonsering av tjänsten till 
skillnad från hur det ser ut i den privata sektorn. Detta kan vara en trygghet för de sökande då 
de i ett tidigt skede blir uppmärksammade om att det finns en part redo att föra deras talan. Vi 
anser även att det kan vara ett steg för att upptäcka om rekryterare frångår de lagar och regler 
de har att förhålla sig till innan det är för sent. 

En av rekryterarna poängterade ett stort problem då det kommer till att anställa inom statlig 
myndighet där medborgarna är uppdragsgivare. Problematiken är att det är svårt att veta om 
en korrekt bedömning gjorts angående den sökandes lämplighet för tjänsten innan den 
sökande tillträtt tjänsten. Samtidigt är provanställning något som tillämpas vid tillsättning av 
fasta tjänster på de statliga myndigheterna i studien. Rekryterarna menar att provanställningen 
förebygger många konsekvenser som leder till större oönskade kostnader vid felbedömning. 
Detta tillvägagångssätt med tillämpning av provanställning är inte unikt för statliga 
myndigheter utan tyder på ännu en likhet med den generella rekryteringsprocessen som sker i 
de flesta sektorer. Problematiken går dock att likna med de förändringar i 
förvaltningspolitiken som uttryckts genom införandet av New Public Management (Lindblad-
Gidlund, 2010). Det tycks vara så att rekryterarna strävar efter effektivitet och till viss del 
lämnar de det demokratiska uppdraget och medborgarnas trygghet i andra hand för att 
fokusera på ekonomin. Provanställningsformen är knappast fördelaktig för den anställde och 
därav kompromissar rekryterarna med medborgarnas tryggare anställningsformer för att 
enklare kunna avsluta en anställning inom prövotiden om det visar sig att den rekryterade inte 
är effektiv nog, effektivitet blir viktigare än framförallt trygghet. 

Alla rekryterare nämner att en ledig tjänst hos en statlig myndighet måste anslås offentligt för 
att alla ska kunna se och söka tjänsten. En effekt av detta i samverkan med lagen om offentlig 
anställning (SFS 1994:260) om sakliga grunder menar rekryterarna kan leda till mer rättvisa 
anställningar då det inte finns möjlighet att anställningar går direkt till släkt eller vänner. Att 
bedömningen i en anställning ska grundas på förtjänst och skicklighet förväntas kunna 
motverka korruption. Inom andra sektorer finns inte något krav på att utlysa en ledig tjänst 
och tjänsten kan ges till någon helt utan dokumenterad grund. Kontentan av detta blir att det 
inom andra sektorer till skillnad från den offentliga sektorn helt enkelt går att erbjuda en ledig 
tjänst till en släkting eller vän.  



	   28	  

Agevall (2005) förklarar att New Public Management fört med sig vissa tydliga drag i 
personalpolitiken i de offentliga myndigheterna och nämner att det medfört mer flexibla 
anställningsformer. Det går att dra en parallell till hur flertalet av rekryterarna tillämpar 
anställningsformen provanställning vid rekrytering. För arbetsgivaren innebär detta att de har 
rätt att säga upp personen ganska omgående och utan några större omständigheter inom 
prövotiden. Anställningsformen kan därför upplevas som osäker för den anställde och mer 
fördelaktig för arbetsgivaren. 

En drivkraft bakom New Public Management var att bryta byråkratin som ansågs lamslå den 
offentliga sektorn. Att bryta byråkratin i den offentliga sektorn skulle leda till ökad 
produktivitet och effektivitet (Karlsson, (u.å.). I studien framkommer det att myndigheten 
anser att en byråkratisk rekryteringsprocess är något som leder till en mer rättssäker 
rekrytering. Det rekryteraren upplever som byråkratiskt syftar på skyldigheten som finns som 
statligt anställd där du måste förhålla dig till lagar och regler i alla former av beslutsfattning. 
Det finns dock även krav på att en statligt anställd ska handlägga ärenden så enkelt, snabbt 
och så billigt som möjligt (Arbetsgivarverket, u.å.). Dessa krav och influenser som vi kan 
härleda till New Public Management går att koppla med det rekryteraren anser som 
byråkratiskt. Det framkommer av resultatet att fokus på många myndigheter ligger på 
effektivitet och att kunna uppnå de resultat som satts ut för myndighetens uppdrag. 

Gordon (1997) menar att betydelsen av en grundlig arbetsanalys är avgörande för att nå fram 
till en korrekt kravspecifikation. Sammanfattningsvis är rekryterarna medvetna om att den 
kravprofil som tas fram i myndighetens behovsanalys avgör vad annonsen ska innehålla. 
Vikten av vad som ställs för krav i annonsen är de alla införstådda med kan vändas emot 
myndigheten som grund för ett överklagande. Annonsen kan användas som underlag om 
någon anser att ett felaktigt anställningsbeslut fattats och ett överklagande sker. Här kommer 
vikten av offentlighetsprincipen (SFS 1949:105) in, hade det inte varit möjligt att ta del av 
allmänna handlingar såsom ansökningar hade en nekad sökande inte kunnat se om denne var 
mer lämpad än den som istället fått anställningen. Eftersom de nästan uteslutande vinner 
dessa processer pekar det på att rekryterarna i myndigheterna faktiskt noggrant följer 
lagstiftningen eller att det går att ta sig runt lagstiftningen om sakliga grunder. 

Den praktiska erfarenheten rekryterarna har stämmer överens med den senaste statistiken från 
Statens Överklagandenämnd då den visar att endast ett par procent av de som överklagat ett 
anställningsbeslut till nämnden har fått rätt i sitt överklagande (Kammarkollegiet, 1. u.å.). Det 
tycks vara en svårvunnen process för de som nekats anställning hos en statlig myndighet och 
troligen kan detta bero på rekryterarnas och myndigheternas förebyggande arbete i 
rekryteringsprocessen. Det kan också bero på att lagstiftningen och överklagandeprocessen i 
stort tycks vara verkningslös i detta avseende. På grund av att så få som överklagar får rätt i 
praktiken kan vi konstatera att överklagandeprocessen inte leder till några större konsekvenser 
för statliga myndigheter. Det som tycks vara unikt för den statliga rekryteringsprocessen visar 
inte på några utmärkande skillnader i praktiken. 



	   29	  

Inledningsvis nämner vi att Lindelöw (2002) uppskattar att kostnader av en felrekrytering kan 
nå upp till en miljon kronor. Då de statliga myndigheterna till stor del finansierar sin 
verksamhet på medborgarnas skattemedel finner vi det vara av extra stor betydelse att de har 
en oklanderlig rekryteringsprocess som inte innebär onödiga kostnader. Det är lika 
betydelsefullt att de som arbetar statligt med medborgarna som uppdragsgivare faktiskt är de 
som är mest lämpade för uppgiften. 

Det är överraskande att inte samtliga rekryterare ser på felrekrytering som något negativt då 
det helt klart tycks generera ekonomiska förluster för myndigheten och därmed för samhället. 
Samtidigt kan de som ställer sig mer positivt till konsekvenserna av en felrekrytering ha en 
poäng - myndigheter är i behov av extra resurser. Det skulle även kunna vara så att de har 
erfarenhet av felrekrytering som i längden utvecklat myndigheten i en oväntad och positiv-
riktning. Enligt resultatet förekommer överklaganden sällan vilket i det stora hela gör att 
myndigheterna tycks driva framgångsrik rekrytering och förvalta skattemedlen på ett 
ansvarsfullt sätt. Sammantaget upplever vi att rekryterarna gör ett grundläggande arbete för 
att förebygga felrekryteringar och därmed överklaganden. 
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7. Slutdiskussion 

Generellt skiljer sig inte själva rekryteringsprocessen i stort så mycket mellan statliga 
myndigheter och andra sektorer. Det utmärkande som studien pekar på är att den statliga 
rekryteringsprocessen har något mer byråkratiska drag men framförallt att den är transparent 
vilket i viss mån kan leda till att förebygga ett rättvist anställningsbeslut samt till en något mer 
rättssäker process.  

Lagstiftningen om sakliga grunder är värdefull på det sätt att en medvetenhet om sakliga 
grunder finns hos de som rekryterar. Resultatet av studien visar på att lagstiftningen även 
bidrar till en strävan efter jämställdhet och en strävan att integrera personer med 
invandrarbakgrund i det svenska arbetslivet. Rekryterarna som intervjuats uppfattar vi tycker 
att överklagandeprocessen i sig är någorlunda verkningslös men hade lagstiftning inte funnits 
om denna rättighet är det möjligt att rekryteringsprocessen inte hade drivits med något slags 
rättvisetänk överhuvudtaget.  Studien mynnar ut i att ju lägre krav i kravprofilen desto mindre 
betydelse har sakliga grunder och därmed kan även de statliga myndigheterna närma sig fri 
anställningsrätt, likt i andra sektorer. 

 
I ett vidare perspektiv kan studien bidragit med en upplysning om hur rekryteringsprocessen i 
statliga myndigheter går till i praktiken. Studien kan möjligtvis även påvisa att lagstiftningen 
och överklagandeprocessen i stort inte har någon större inverkan när det kommer till 
rekrytering inom de statliga myndigheterna och att detta kan förklaras genom införandet av 
New Public Management i den offentliga sektorn. Att lagstiftningen vad det gäller sakliga 
grunder enligt studien inte verkar ha så stor inverkan i rekryteringsprocessen anser vi kan ses 
ur flera olika perspektiv, för vem säger att en person med hög utbildning och flerårig 
erfarenhet inom statlig myndighet är mer lämpad för tjänsten än den med mindre?  

För att stärka studiens resultat och för att kunna använda studien i ett överföringsbart syfte 
skulle det vara fördelaktigt med mer empiriskt material i form av ett större antal statliga 
myndigheter i undersökningen. Det skulle även vara en fördel att intervjua de som har sökt 
jobb inom statlig myndighet för att se om deras bild stämmer överens med rekryterarnas när 
det kommer till bland annat kompetensbedömning. 

Bilden som målas upp av rekryteringsprocessen i de statliga myndigheterna verkar först stel 
och formell men vi finner tidigt i studien tendenser som pekar på att rekryteringsprocessen är 
mer flexibel än vad som framställs, detta kan mycket väl kan vara influenser av New Public 
Management. 

  

  

  



	   31	  

8. Referenslista 

Abrahamsson, K., Abrahamsson, L., Björkman, T., Ellström, P.E. & Johansson, J. (2002) 
Utbildning, kompetens och arbete. Malmö: Studentlitteratur AB 

Agevall, Lena. (2005). Välfärdens organisering och demokratin – en analys av New Public 
Management. Växjö: Växjö University Press 

Alvesson, M. & Sköldberg, K. (1994, 2017) Tolkning och reflektion: Vetenskapsfilosofi och 
kvalitativ metod. Lund: Studentlitteratur AB. 

Anställningsförordningen SFS 1994:373. Stockholm: Finansdepartementet 

Arbetsgivarverket (u.å.) Att arbeta på en statlig myndighet. 
https://www.arbetsgivarverket.se/praktik-i-staten/jag-vill-ha-en-praktikplats/att-arbeta-pa-en-
statlig-myndighet/?acceptCookies=true [2017-11-20] 

Bolander, P. (2002) Anställningsbilder och rekryteringsbeslut. Diss. Stockholm: 
Handelshögskolan. 

Breugh, J. A., & Starke, M. (2000). Research on employee recruitment: So many studies, so 
many remaining questions. Journal of Management, 405-434. 

Bryman, A. (2008) Samhällsvetenskapliga metoder. Stockholm: Liber AB. 

Bäck, H. (2015) Den svenska politiken. Stockholm: Författarna och Liber AB 

Civildepartementet (1985) Meritvärdering i statlig tjänst (Regeringens proposition 
1985/86:116). Stockholm: Regeringskansliet 

Christensen, Tom - Laegreid, Per - Roness, Paul G. - Rövik, Kjell Arne. (2005). 
Organisationsteori för offentlig sektor. Kristianstad: Liber AB 

 
Danin, L. (2010) Allt fler får rätt när anställning överklagas. Fackförbundet ST: Publikt. 
http://www.publikt.se/artikel/fler-far-ratt-nar-anstallning-overklagas-12175 [2017-12-07] 

Dickinson, D. (2011) Using technology for smarter recruitment. Strategic HR Review, Vol. 
10 Issue: 2, https://doi.org/10.1108/shr.2011.37210bab.005 

  
Finansdepartementet (u.å.) Värdegrundsdelegationen. 
http://www.vardegrundsdelegationen.se/publikationer/en-ny-skrift-fran-
vardegrundsdelegationen-introduktion-till-den-gemensamma-vardegrunden-for-de-
statsanstallda/ [2017-11-14] 



	   32	  

  
Flaa, Paul - Hofoss, Dag - Holmer-Hoven, Finn - Medhus, Thorstein - Rønning, Rolf. (1998). 
Introduktion till organisationsteori. Lund: Studentlitteratur AB 

Gordon, H. (1997) Personbedömning vid rekryterings- och urvalsarbete. Lund: 
Studentlitteratur AB 

Hinn, E., Aspegren, L. & Karlson, C-J. (2015) Offentlig arbetsrätt: En kommentar till 
lagreglerna om statlig och kommunal anställning. Författarna och Wolters Kluwer Sverige 
AB. 

Ibsen, C.L.*, Larsen, T.P., Madsen, J.S. & Due, J. (2011) Challenging Scandinavian 
employment relations: the effects of new public management reforms. Vol. 22, No. 11, June 
2011, 2295–2310 

Jørgensen O.,  (2014) Access to Information in the Nordic Countries, A comparison of the 
laws of Sweden, Finland, Denmark, Norway and Iceland and international rules. 

  
Kahlke, E. & Schmidt, V. (2002) Arbetsanalys och personbedömning - att öka träffsäkerheten 
vid urval och rekrytering. Malmö: Holmbergs i Malmö AB. 
  
Kammarkollegiet, 1. (2016) Verksamhetsredogörelse för Statens Överklagandenämnd 2016. 
https://www.kammarkollegiet.se/sites/default/files/Verksamhetsredog%C3%B6relse%20State
ns%20%C3%B6verklaganden%C3%A4mnd%202016.pdf  [2017-10-30] 
  
Kammarkollegiet, 2. (u.å.) Myndighetens ansvar vid överklagande. 
https://www.kammarkollegiet.se/namndmyndigheter/statens-
overklagandenamnd/myndighetens-ansvar [2017-11-07] 
  
Karlsson, T. (u.å.). New Public Management. I Nationalencyklopedin. Tillgänglig: 
Nationalencyklopedin. [2017-12-10] 

Kvale, S., Brinkmann, S., & Torhell, S. (2014). Den kvalitativa forskningsintervjun (3. uppl.. 
ed.). Lund: Studentlitteratur AB 

Lag om anställningsskydd SFS 1982:80. Stockholm: Arbetsmarknadsdepartementet 

Lag om offentlig anställning SFS 1994:260. Stockholm: Finansdepartementet. 

Lindblad-Gidlund, K., Ekelin, A., Eriksén, S., Ranerup, A (2010) Förvaltning och 
medborgarskap i förändring. Lund: Studentliteratur AB 



	   33	  

Lindelöw Danielsson, M. (2003) Kompetensbaserad rekrytering, intervjuteknik och testning. 
WS Bookwell i Finland. Stockholm: Natur & Kultur Akademiska 

Lindelöw, M. (2016) Kompetensbaserad personalstrategi: Hur du tar reda på vad 
organisationer behöver, bemannar den rätt och utvecklar den inför framtiden. Stockholm: 
Natur & Kultur Akademiska 

Lindelöw, M. (2014) Vald på en tiondels sekund: Eller varför du inte alltid ska lita på din 
magkänsla . Stockholm: Natur & Kultur Akademiska 

  
Nationalencyklopedin, 1. (u.å.). Rättsäkerhet. I Nationalencyklopedin. Tillgänglig: 
Nationalencyklopedin. [2017-12-10] 
  
Nationalencyklopedin, 2. (u.å.). Skicklig. I Nationalencyklopedin. Tillgänglig: 
Nationalencyklopedin. [2017-10-26] 
  
Nationalencyklopedin, 3. (u.å.). Förtjänst. I Nationalencyklopedin. Tillgänglig: 
Nationalencyklopedin. [2017-10-26] 

Petersson, O. (2014) Den offentliga makten. Lund: Studentlitteratur AB 

 
Pollitt, C. & Bouckaert, G., (2004). Public Management Reform - A Comparative Analysis. 
2nd ed. Oxford: Oxford University Press 
  
Regeringen (u.å.) Offentlighetsprincipen. http://www.regeringen.se/sa-styrs-sverige/det-
demokratiska-systemet-i-sverige/offentlighetsprincipen/ [2017-11-26] 

Regeringsform SFS 2011:109. Stockholm: Justitiedepartementet 

Robert L. Cardy, T.T. Selvarajan (2006) Competencies: Alternative frameworks for 
competitive advantage. Business Horizons, 235-245 

  
Schroeder, H. (2012) Developing a skills assessment tool for specialist jobs. Strategic HR 
Review, Vol. 11 Issue3, https://doi.org/10.1108/shr.2012.37211caa.008 

Tryckfrihetsförordning SFS 1949:105. Stockholm: Justitiedepartementet 

 

 

 



	   34	  

9. Bilagor 
9.1. Brev 

Hej, 

  

Vi är två studenter vid Högskolan i Borås som läser sista året på Administratörprogrammet 
mot en examen i offentlig förvaltning. Det är nu dags för oss att skriva vårt examensarbete 
med inriktning i samma ämne, offentlig förvaltning. Vi har fattat intresse för hur 
rekryteringsprocessen i statliga myndigheter går till och därav kommer vår studie att handla i 
stort om denna process, dess olika steg och hur kompetens bedöms. Vi har valt att avgränsa 
studien till statliga myndigheter i *. 
  
För att få en ökad förståelse för hur rekryteringsprocessen ser ut i praktiken har vi planerat 
att genomföra ett flertal intervjuer på olika statliga myndigheter i *. Därav kontaktar vi nu 
Er, som rekryteringsansvarig. 
Vår förhoppning är att få genomföra en intervju med Dig (eller annan person på myndigheten 
som är ansvarig för rekryteringen) för att få förståelse för din syn på rekryteringsprocessen. 
Vår studie är helt beroende av insamlandet av intervjumaterial och därav hoppas vi verkligen 
att Du skulle kunna tänka dig att ställa upp. 
  
Intervjun beräknas ta ungefär 60 minuter och vi önskar spela in den med ditt samtycke. Du 
samt myndigheten i studien är och förblir helt anonyma under hela studiens gång och Du har 
alltid möjlighet att avbryta din medverkan. 
  
Vänligen återkom till oss om när Du/Ni har möjlighet att boka in ett möte för intervjun. Vi 
har avsatt hela vecka 45 och 46 om det skulle passa någon av dagarna, annars meddela oss 
om annat datum som kan passa så löser vi det. 
  
Tack på förhand! 
Med vänliga hälsningar, 
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9.2. Intervjuguide 

Syftet (översiktligt) 

Vi skriver en C-uppsats där vi önskar få fram mer förståelse för rekryterare i statliga 
myndigheters syn på deras rekryteringsprocess. 
Anonymitet 
Ni som intervjuperson och er myndighet kommer vara helt anonym och endast omnämnas 
som en myndighet i Sverige. 
Samtycke 
Ni som intervjuperson har närsomhelst under intervjun rätt att avbryta. 
Inspelning 
Vi önskar spela in intervjun för att den sedan ska transkriberas och analyseras för att 
därefter helt tas bort. 
  
Bakgrund 

·  Hur länge har du varit anställd på myndigheten? 

·  Tidigare relevant erfarenhet? 

·  Tidigare relevant utbildning? 
Utbildning, förståelse för vilka rättigheter som finns vid statlig anställning. 

·  Vad är din yrkesroll på myndigheten och hur skulle du definiera den rollen? 
Vad är myndighetens syfte med din arbetsroll enligt dig. 
  
Personalomsättning 

·  Hur många har anställts på myndigheten under senaste året (fler år?)? 

·  Hur många intervjuer har hållits per nyanställning? 

·  Hur ofta håller du anställningsintervjuer? 

·  Finns det fler personer som är ansvariga för rekryteringen på myndigheten? Hur 
många och vilka är dem? 

Hur många intervjuer under ett år. På rutin eller mer sällan? 
  
Rekryteringsprocess 

·  Vad gör ni för att aktivt profilera er som en attraktiv arbetsplats? 
Hur tänker myndigheten för att lyckas locka personer med till exempel rätt utbildning och 
erfarenhet till just sin verksamhet. Brukar ni ha problem att få sökande till tjänsterna? 

·  Vad är första steget i er rekryteringsprocess? 
Finns det en mall som används för att utforma kraven i platsannonsen för respektive typ av 
tjänst? 
(Något som vi möjligen skulle kunna få ta del av?) 

·  Finns det några punkter som är extra betydelsefulla att ha i åtanke i detta läge när ni 
annonserar om en tjänst? 
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Vem utformar annonsen i en statlig myndighet och är rekryteraren medveten om kraven på 
saklig grund redan i detta tidiga skede som sig bör. Tar personen inte upp definitionen av 
sakliga grunder, såsom förtjänst och skicklighet be hen att definiera begreppen. 

·       Hur går ni tillväga när ni gör ett urval av de ansökningar som kommit in? 
Hur sorteras urvalet efter saklig grund, alltså förtjänst och skicklighet? Hur många 
ansökningar brukar komma in i snitt per respektive tjänst? 

·       Hur bedömer du att den sökande har de kompetenser ni eftersöker? 
Är rekryteraren medveten om att anställningen endast ska tillsättas på saklig grund. Hur 
definierar rekryteraren förtjänst och skicklighet? Finns det riktlinjer för hur ni ska bedöma 
kompetenser hos den sökande? 

·       Har du något praktiskt exempel på där förtjänst har varit avgörande för anställningen 
och hur gjorde du den bedömningen? 

  
Rättssäkerhet 

·       Hur närvarande är de fackliga organisationerna eller företrädare för dessa i 
rekryteringsprocessen? 

Kan säga en del om hur mycket de förebygger att processen ska gå till på ett rättvist och 
fackmannamässigt sätt. 

·       Hur ser du på skillnaden på rekryteringsprocessen inom en statlig myndighet? 
Beslutet om anställning kan alltid överklagas inom den statliga myndigheten t.ex. Det är även 
offentliga handlingar. 

·       Vilken kunskap och erfarenhet har du angående överklagan om anställningen och det 
förfarandet? 

Har du varit med om att ett anställningsbeslut överklagats och vill du berätta mer om detta i 
så fall? Är det vanligt hos den specifika myndigheten att besluten överklagas och vad kan 
detta bero på. 

·       Vilka konsekvenser kan en fel rekrytering generera? 
Finns det åtgärdsplan för detta? Kostnader? 
  
Kompetensbedömning 

·       För en tjänst har två sökande exakt samma utbildning och likvärdig erfarenhet, hur 
avgör du vem som får tjänsten? 

Praktiskt exempel för att försöka få förståelse för hur bedömningen ser ut efter att 
kompetensbedömningen är gjord. 

·       Hur värderas en utländsk utbildning hos en sökande? 
Det skulle vara intressant hur de gör med sökande som har utbildning från annat land. Hur 
bedöms förtjänt och skicklighet. Krävs det att utbildningen valideras? 
  
Slutligen undrar vi om det är okej att återkomma med kompletterande frågor om det blir 
aktuellt? 
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