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Abstrakt 

 

Med vår kandidatuppsats, Vad önskar chefen hos den nya chefen – en studie om vilken 

betydelse chefer anser att kompetens har i rekryteringsprocesser, vill vi undersöka hur 

rekryteringen går till i ett företag när man rekryterar in nya chefer. Syftet är att undersöka 

vilken betydelse begreppet kompetens tillskrivs av rekryterande chefer vid en 

chefsrekrytering. Skälet till varför vi intresserade oss för just detta var för att vi vill få en 

inblick i hur det går till i det utvalda företaget och varför de väljer att hantera sina 

chefsrekryteringar så som de gör. Men vi ville även undersöka vilka skillnader och likheter 

det finns mellan praktik och teori inom området samt kunna bidra med något nytt utifrån 

studien till forskningen. Vi har valt att använda oss av Bourdieus kapitalbegrepp; social och 

kulturellt kapital och Persson samt Herlitz social kompetens teorier som våra huvudteorier i 

uppsatsen. Vi har använt oss av kvalitativa semistrukturerade intervjuer som har utförts med 

chefer inom ett offentligt företag och vi valde att intervjua åtta respondenter som hade 

teamleader samt produktionschef tjänster. Urvalet av respondenterna skedde utifrån ett 

strategiskt urval. Vår studie visade att de utvalda cheferna som deltog, ansåg att kompetens 

kan vara i form av formell utbildning på en högre nivå, så som högskola och universitet och 

det framkom att denna typ av kompetens inte var särskilt relevant när de rekryterar in nya 

chefer. Resultaten som vi fick fram är att de nuvarande cheferna i företaget anser att 

kompetens i form av social kompetens och arbetserfarenhet har störst betydelse när man 

rekryterar in nya chefer till företaget. 
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Success means having the courage, the determination, and the will to become the person you 

believe you were meant to be 

 

George Sheehan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FÖRORD 

 

Vi vill börja med att tacka alla företagsrepresentanter som ställt upp i denna studie och 

skänkt tid för att kunna ställa upp på intervju. Ni har varit en guldklippa som har hjälpt oss 

att få fram det resultat som vi fått fram i studien. 
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har väglett oss från början till slutet av denna studie. 
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Kapitel 1 

INLEDNING 

 

Vad är det man tittar på som chef i en rekryteringsprocess och på vilket sätt tillskrivs 

kompetens en betydelse hos chefer när man rekryterar nya medarbetare? Kompetens är ett 

begrepp som definieras olika utifrån arbetsgivarperspektivet och det kan handla om 

kompetens i form av till exempel: utbildning, färdigheter och arbetserfarenhet.  

 

Det vi tänker undersöka i denna kandidatuppsats är hur rekryterande teamleaders samt 

produktionschefen på ett offentligt företag värderar kompetens i en rekryteringsprocess när 

man ska anställa en ny teamleader. Samtidigt vill vi undersöka vilka slags kompetenser som 

är viktigast för de rekryterande cheferna. Är det kompetens i form av; utbildning, 

arbetserfarenhet, social kompetens eller någon annan form av kompetens som de värdesätter 

i en chefsrekrytering? Anledningen till varför vi har valt att skriva om rekrytering och 

kompetens är för att dessa ämnen intresserar oss som blivande organisations- och 

personalutvecklare och vi kan se oss själva arbeta med rekrytering i framtiden.  

 

I dagens arbetsliv och den aktuella arbetsmarknaden, som för övrigt har drabbats av 

lågkonjunktur, har man märkt att fler vänder sig till högre akademiska studier på grund av 

brist på arbete. Vissa vänder sig till att börja studera när det är brist på arbete ute i 

arbetsmarknaden för att kunna hålla sig sysselsatt med någonting, medan andra kanske 

fortsätter söka ett nytt arbete eller helt enkelt väntar ut stormen, så att säga. Därmed värderar 

alla människor sin kompetens olika och använder den på olika sätt i arbetslivet. Då 

kompetens innefattar många olika områden, speciellt formell utbildning, så är det viktigt att 

undersöka hur chefer, som rekryterar ”kompetent personal”, ser på själva begreppet 

kompetens och hur det används i rekryteringssyfte i dagens arbetsliv.  

  

Bakgrund 

Allvin m.fl. (2006) menar att det är på grund av ”det nya arbetslivet” som begreppet 

kompetens har blivit mer aktuellt. Man är mer fokuserad på att få fram rätt personer med rätt 

kompetens för att arbetet ska bli utfört så bra som möjligt och för att man som arbetsgivare 

inte ska behöva lägga ned tid på att utbilda och förse med resurser som kan vara en kostnad 

för företaget. Kahlke & Schmidt (2002) menar att företagsledare och chefer har möjligheter 

till att göra stora förändringar när de ska rekrytera in nya medarbetare i företaget och att 

medarbetarna i ett företag betraktas som en tillgång som avgör hur stor vinst företaget kan 

gå med. Samtidigt betonar Allvin m.fl. (2006) att i det nya arbetslivet ställs det fler samt 

större krav på individen och man kräver att individen, dels ska ta större ansvar i sitt arbete 

samtidigt som denne ska vara så flexibel som möjligt. Arbetsgivaren kräver mycket mer 

idag och det är dessa krav som ses som kompetens och när individen uppfyller kraven då ses 

denne som mer anställningsbar.  

 

Kompetens kan enligt Berglund (2009) ses i relation till att vara anställningsbar, och något 

som arbetstagaren har som ansvar att kunna ordna för sig själv. Det handlar om att man 

måste kunna ordna de förutsättningarna för sig själv för att kunna få en anställning, det vill 

säga vara anställningsbar. Förutsättningar för att kunna vara så anställbar som möjligt kan 

innefatta kompetens, i form av utbildning. Abrahamsson (2002) betonar att det är viktigt att 

har studerat lite mer än vad som krävs för att man ska ha ett försprång ute i arbetslivet 
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senare när arbetsbrist kan bli aktuellt. Vidare menar de att det är utbildningen som hjälper 

till att öka ens anställningsbarhet och gör en attraktiv ute på arbetsmarknaden i ”svåra tider”.  

 

Därmed kan kompetens ses som ett styrmedel i dagens arbetsliv och vi anser att det formar 

en cirkel där individen, arbetsgivaren och arbetsmarknaden tillsammans avgör vad för slags 

kompetens som är nödvändig för att en viss tjänst ska utföras på rätt sätt av kompetenta 

individer.  

 

Eftersom vi har medvetet gjort valet att låta företaget samt respondenterna förbli anonyma 

genom hela studien så kan vi inte avslöja så mycket om det. Vi har tittat på rekrytering av 

chefer för att vi anser att chefer är de personer i ett företag som har mest inflytande på 

rekryteringsprocesser i ett företag. Rekrytering rent generellt är ett stort område och vi ville 

specificera oss på ett område, vilket blev chefsrekrytering. Det visade sig att de utvalda 

rekryterande cheferna är delaktiga i samtliga chefsrekryteringar när de väl ska rekrytera på 

företaget till sin avdelning dock framkom det att det rekryteras in chefer ungefär vart tredje 

år till företaget. Dock vill vi påpeka att rekryteringsarbetet är en av de många 

arbetsuppgifterna som de utvalda rekryterande cheferna arbetar med i sin roll som 

teamleaders samt produktionschef.  

 

Syfte 

 

Vårt syfte med denna studie är att undersöka hur ett urval rekryterande chefer värderar 

sökandes kompetens vid en chefsrekrytering.  

 

Frågeställningar 

 

 Vilken betydelse tillskrivs begreppen kompetens i ett rekryteringssammanhang 

utifrån de rekryterande chefernas perspektiv? 

 

 Hur går rekryteringsprocessen till samt vilka krav finns det på chefer internt inom 

företaget för att få rekrytera? 

 

 Vilka krav ställs det på de arbetssökande i rekryteringsprocessen och på vilket sätt 

upplever cheferna att dessa krav uppfylls? 

 

Begreppsdefinitioner 

 

Kompetens 

Egidius (1994) beskriver kompetensbegreppet som både formella och informella kunskaper 

och färdigheter där individen får visa att denne kan lösa uppgifter. I kompetens ingår även 

erfarenheter och attityder som man har fått med sig från olika situationer. 

 

En annan form av kompetens är social kompetens där Persson (2000) menar att man som 

individ ska kunna samspela med andra människor i grupp- och andra relationsaspekter, och 

där individen måste kunna integrera med andra människor för att kunna visa sin kompetens.  

 

Rekrytering 

Rekrytering handlar om att kunna använda sig av olika åtgärder när man behöver ny 

personal inom företaget, exempelvis nyanställning. Vidare handlar det också om att 
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anställning kan komma i olika former: projektanställning, vikariatsförordnande eller annan 

tidsbegränsad anställning (Granberg 2003). 

 

Uppsatsens disposition 

 

Kapitel 1: Inledning 

Här framgår studiens syfte och frågeställningar. Men vi tar även upp de väsentliga 

begreppsdefinitioner som vi har valt att ha med.  

 

Kapitel 2: Tidigare forskning  

Redogör vi vilka tidigare forskningar som har gjorts kring vårt utvalda problemområde. 

 

Kapitel 3: Teoretiska utgångspunkter 

Handlar om de relevanta teorier som vi har använt oss av i studien. Dessutom tas våra 

avgränsningar upp i detta kapitel.  

 

Kapitel 4: Metod 

Vi skriver om hur vi har gått tillväga med insamlingen av empirin.  Det tas även upp vilka 

metoder vi har valt att använda oss av. Vidare skriver vi om hur vi har gått tillväga med 

urvalet, tillvägagångssätt, bearbetning och analys av material och de forskningsetiska 

principerna. Här ingår även vår förförståelse.  

 

Kapitel 5: Resultat 

Redovisar vi vårt resultat utifrån de intervjuerna som vi har genomfört med våra 

respondenter.   

 

Kapitel 6: Analys 

Här redogör vi vår analys av resultatdelen, vilket handlar om att vi drar teoretiska paralleller 

mellan resultat, tidigare forskningar, teoretiska utgångspunkter till vårt syfte och 

frågeställningar.  

 

Kapitel 7: Diskussion och slutsatser 

Här tar vi upp olika diskussionsdelar och vilka slutsatser vi har kommit fram till. 
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Kapitel 2 

TIDIGARE FORSKNING 

Vi har valt att ta med nedanstående forskare som har forskat om begreppen kompetens och 

rekrytering för att vi ansåg att deras forskning var relevant för vår studie.  
 

Kompetens 

En forskare som har fokuserat på kompetensbegreppet är Hanson (2004) som i sin 

avhandling söker en förståelse för vad ordet kompetens egentligen betyder och på vilket sätt 

kompetens spelar roll i ett flexibelt arbete.  Hon vill ta reda på vad det är som gör så att 

problem uppstår och på vilket sätt det påverkar individens förmåga att kunna arbeta 

självständig. Hon menar att kompetens är individens insatser i relation till olika uppgifter 

och det krävs att individer måste ha en förståelse i arbete.  

 

Slutsatsen som Hanson (2004) har kommit fram till är att det flexibla arbetsförhållandet 

kräver en metakognitiv kompetens, som innebär att individen måste ha en förståelse inom 

sig i form av logiskt tänkande i olika arbetsuppgifter och arbetssituationer. Samtidigt är det 

viktigt för individen att kunna förmedla och utveckla sin kompetens, något som kan 

förklaras utifrån begreppet ”self-governing competence” som hon tar upp. Hanson beskriver 

self-governing competence som ett sätt för individen att själv kunna handskas med sina egna 

beslut och uppträdanden i olika kontexter för att så bra som möjligt kunna representera sina 

egna förmågor och egenskaper. Vidare menar Hanson att begreppet ”governing” handlar om 

att kunna leda sig själv som individ och styra mot de mål som man har satt upp för sig själv 

samt vara så initiativtagande som möjligt för att kunna skapa nya möjligheter till utveckling.   

 

Begreppet kompetens och rekrytering har kombinerats av Nilsson (2006), som har undersökt 

hur man går tillväga vid rekrytering av personal. Samt om det finns uteslutningsmetoder 

som används i rekryteringsprocessen som isolerar människor från att komma in i arbetslivet. 

Slutsatsen som Nilsson (2006) har fått ut i den här avhandlingen är att det handlar om att 

rekryterarna är ute efter kompetens när kandidater söker sig till en tjänst men samtidigt läggs 

fokus på att tolka vilken slags social kompetens kandidaterna uttrycker i sina ansökningar 

som gör att rekryterarna finner dessa tilltalande och intressanta i rekryteringen.  

 

Nilsson (2006) menar att kompetensbegreppet kan uppfylla två olika funktioner; dels 

inkludering samt exkludering. Det vill säga att kompetens kan ge tillträde till individer som 

man själv ser har den typen av kompetens som man söker som arbetsgivare men samtidigt 

utesluta de individer som man anser inte passar in i mallen som man har utformat för en 

tjänst. Vidare förklarar hon att kompetens och rekrytering går hand i hand och att rekrytering 

ska ses som mer än bara en process där man söker en individ som kan tillsätta en tjänst. Det 

handlar också om att arbetsgivaren söker en mängd olika kompetenser och inte bara 

fokuserar på den formella kompetensen i form av utbildning eller tidigare erfarenhet av 

yrket.   

 

Kompetensbegreppet är ett omfattande begrepp och olika delar kan spela en roll i 

kompetens. En av dessa delar kan vara arbetserfarenhet som ofta ses som en kompetens hos 

arbetsgivare när de rekryterar in nya medarbetare.  

 

Motivering till varför vi har valt att ta med så pass gammal forskning om arbetserfarenhet, 

som Flach (1973) och Edholm (1978), är på grund av att det inte fanns någon nyare 

forskning kring arbetserfarenhet 
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Slutsatsen Flach (1973) har kommit fram till i sin undersökning var att utvecklingen av 

arbetserfarenhet i karriärer av arbete är ett måste för att olika befattningsroller ska uppfylla 

kraven som gäller för en viss position.  

 

Flachs (1973) skriver att man värderar erfarenheter olika i olika sammanhang. Att kunskaper 

och färdigheter som ingår i begreppet erfarenheter skall kunna kopplas till någon form av 

arbetsområde i arbetslivet. Ju längre man har arbetat inom ett specifikt område desto mer 

utvecklar man sina kunskaper och färdigheter, medvetet som omedvetet, genom att lära sig i 

form av samarbete med sin omgivning.  

  

Edholms (1978) avhandling fokuserar på arbetserfarenhetsbegreppet och vilken betydelse 

den har, och vilken betydelse lärarstuderande tycker att arbetserfarenhet har. Edholm (1978) 

slutsats i rapporten är att lärarstudenter behöver använda sin arbetserfarenhet för att knyta an 

till olika moment i livet, framförallt inom läraryrket när de är färdiga med sina studier.  

 

Edholm (1978) menar att arbetsserfarenhet kan delas in i tre olika områden; arbete, arbetsliv 

och erfarenhet. Edholm (1978) menar att ordet arbete är en sammankoppling till olika yrken 

där man utför arbetsuppgifter. Vidare menar han på att arbetsliv är en sammanfattning av 

alla yrken som finns ute i samhället och som syftar till att arbetslivet är en ständig 

sysselsättning som finns tillgänglig för individer i samhället. Edholm (1978) menar på att 

arbetserfarenheten syftar till att man som individ har i arbetslivet utfört olika arbeten och 

samtidigt ställs inför olika arbetsmoment. 

 

Rekrytering 

Bolander (2002) menar att det finns två olika ansatser i rekryteringen. Den ena ansatsen 

kallas för den psykometriska ansatsen och den handlar om att använda sig av prediktion och 

urvalsinstrument för att rekrytera rätt person till rätt tjänst. Man använder sig av 

urvalsinstrument i form av olika tester på de ansökande för att avgöra vilken av de 

ansökande som skulle klara av arbetsuppgifterna bäst och som skulle vara lämpligast för 

tjänsten. Här menar hon att man fokuserar på individens meriter som utbildning och 

erfarenheter. I denna ansats råder en rättvisa, där man behandlar alla sökande likadant och 

inte gör några undantag. Den psykometriska ansatsen är väldigt strikt och fokuserar i princip 

endast på organisationens behov. 

 

Den sociala ansatsen, i rekrytering, handlar mer om att sätta människan och den mänskliga 

interaktionen i fokus. Den sociala ansatsen går ut på att man har möjlighet att forma 

människan och att man tror på att människan kan utvecklas samt förändras och detta är en av 

skillnaderna mellan den psykometriska ansatsen och den sociala ansatsen. I den sociala 

ansatsen i rekryteringssammanhang så handlar det om att rekryteraren vill undersöka vad det 

är för individ som söker tjänsten ifråga, genom: ”mänskliga relationer och interaktion, 

förhandling, ömsesidigt inflytande, attityder, identitet och självuppfattning” (Bolander, 

2002:16).  

 

Bolanders (2002) slutsatser i avhandlingen får en vändning när hon inser att resultatet 

handlar mer om bedömarna i rekryteringsprocesser vid bedömning och beslutsfattande 

istället för endast om rekryteringsprocessen. Det framkommer tydligt i avhandlingen att 

rekryterarna inte styrs av varken formella eller informella kriterier utan arbetar tillsammans 

för att få fram mest lämpliga anställningsbilden och rekryteringsbeslut. 
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Kapitel 3 

TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 

Här nedan i detta kapitel kommer vi att ha delat upp vår teoridel i tre olika kategorier; 

kompetensbegreppet, rekryteringsprocessen och kapitalbegreppet. 

 

Kompetens 

Vår motivering till varför vi har valt att ta med dessa tre nedanstående forskare, Ellström, 

Keen och Granberg, som har studerat kompetensbegreppet är för att vi anser att de har 

relevanta teorier som vi kan använda oss av i vår studie. Deras teorier om 

kompetensbegreppet är i princip grundläggande teorier och kan ses som generella 

definitioner på kompetens.  

 

Kompetensbegreppet är ett omfattande begrepp som många forskare har beskrivit på olika 

sätt utifrån olika utifrån teorier som har utvecklats genom tiderna. En mer generell 

beskrivning av kompetensbegreppet som Ellström (1992) har utvecklat är att kompetens 

brukar oftast anses vara något som beskriver en individs förmågor i form av olika 

handlingar. Då kunskap och erfarenheter kan knytas an så formar det färdigheter hos 

individen som denne kan använda sig av i arbetsformer.  

 

Keen (1993) har använt sig av den mänskliga handen för att demonstrera sina teorier om 

kompetensbegreppet. Handen får utgöra olika kompetensdelar och i dessa delar ingår det; 

färdigheter, kunskaper, erfarenheter, nätverk och värderingar. För att kunna utföra 

handlingar så måste man erövra alla dessa olika delar då en individ måste bygga upp ett 

personbundet kontaktnät för att kunna få dessa kunskaper, färdigheter och erfarenheter. 

 

Enligt Granberg (2003) finns det tre olika komponenter i kompetensbegreppet och dessa är: 

kunskap, viljan och tillfället. Kunskap är den första komponenten som handlar om att 

kunskap inte kan användas korrekt förrän det sätts in i ett sammanhang. Därefter kommer 

den andra komponenten som är viljan och det innebär att om en individ ska kunna bevisa sin 

kunskap så måste den ha viljan för att kunna göra detta. Den tredje komponenten är tillfället 

som innebär att om man har kunskap och därmed vilja att visa upp sin kunskap så måste 

man hitta tillfälle för att kunna visa upp det. Det är först då man har en äkta kompetens, 

enligt Granberg (2003). 

 
         (Granberg. O. 2003:405) 

Kraven för ansökande 

Lindelöw Danielsson och Ellström har använt sig av olika kravspecifikationer som de anser 

att man som rekryterare ska använda sig av i en rekryteringsprocess för att kunna få ”rätt 

man, på rätt plats”. Eftersom vi undersöker just hur vårt utvalda företag hanterar sina 

rekryteringsprocesser så ansåg vi att det var högst lämpligt att ha med teorier om vilka 
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kvalifikationer som teoretiker tycker att man ska använda samt att vi ska kunna jämföra hur 

det ser ut mellan teori och praktik.   
 

Vidare kommer vi in på kraven för ansökande i en rekryteringsprocess och där kraven 

innebär vilka kompetenser som en ansökande ska ha för att kunna vara attraktiv till en 

aktuell tjänst som denne söker.  Lindelöw Danielsson (2003) menar att man ska utforma en 

kravspecifikation för tjänsten i fråga innan man sätter igång med rekryteringsprocessen. Hon 

delar upp de krav som hon anser är viktigast att ha med i en kravspecifikation i följande 

kategorier: utbildningskrav, erfarenhet, kunskapskrav, färdighetskrav, personlighetskrav, 

utvecklingspotential (2003:62–64).  

 

Utbildningskravet innebär att man formulerar vilka utbildningskrav som krävs för själva 

tjänsten. Det kan vara en akademisk utbildning eller lika väl en yrkesinriktad utbildning. 

Erfarenhetskravet innebär att man ska ha haft arbetslivserfarenhet eller mer specialinriktad 

erfarenhet inom någon speciell bransch eller position.  Kunskapskravet handlar om att man 

kan ha olika kunskaper inom exempelvis språk, datorprogrammering eller annan kunskap 

som behövs i den aktuella tjänsten.  

 

Färdighetskravet handlar om att man kan ha olika färdigheter som man lärt sig genom åren, 

exempelvis; verbala, numeriska eller analytiska färdigheter som kan komma till användning 

i arbetet. Personlighetskravet handlar om hur personen klarar av olika arbetssituationer och 

på vilket sätt den resonerar för att kunna komma fram till bästa möjliga lösning samt arbeta 

med andra människor i den sociala aspekten. Utvecklingspotential handlar om att den 

anställde ska kunna utvecklas i arbetet för att kunna hantera olika arbetsrelaterade 

situationer som kan uppstå i framtiden.  

 

Kvalifikationer är det som visar på ett samband mellan arbetslivet och utbildning, där det 

handlar om att ens utbildning omvandlas till kompetenser och senare i arbetslivet beskrivs 

som kvalifikationer från arbetsgivarens sida (Ellström 1992).  

 

Rekryterarens kompetens  

Vi använde oss av Kahlke & Schmidt teori om rekryterarens kompetenser för att det var 

också något som vi undersökte i den här studien.  

 

För att rekryteringsprocessen ska gå rätt till och få ett lyckat slutresultat så behöver 

rekryteraren först ha rätt kompetens för att kunna genomföra processen korrekt och en teori 

som behandlar detta är Kahlke & Schmidt (2002) teori om rekryterarens kompetens.  

 

Det finns fyra olika kompetenser hos en rekryterare som är väldigt viktiga att erhålla när 

man rekryterar och dessa är: intervjuarens kompetenser, processen, val av frågestrategier 

och frågetekniker. Intervjuarens kompetenser handlar om att intervjuaren granskar kraven 

som ställs på den ansökande. Dessutom måste intervjuaren kunna utföra följande moment: 

planera intervjun, genomföra intervjun, göra bedömningar och fatta beslut med intervjun 

som underlag. Processen som kräver att rekryteraren har färdigheter i att kunna hantera en 

intervjuprocess på ett så korrekt sätt som möjligt. Färdigheter som ingår vid rekrytering är 

att man vill få fram både företagets samt den ansökandes intressen i intervjun, att båda parter 

får en god kontakt med varandra samt tydlighet i vad som ska hända härnäst.  Den tredje 

kompetensen som rekryteraren ska erhålla är val av frågestrategier, att kunna välja ut 

relevanta och lämpliga frågor för intervjun. Den fjärde kompetensen, frågetekniker, handlar 

om att man som intervjuare ska ha tänkt igenom vilka frågor som är bra att ställa för att få 
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fram relevant information om den ansökande samt att kunna ha öppna frågor och följdfrågor 

(Kahlke & Schmidt 2002).  

 

Rekryteringsprocess 

Lindelöw Danielsson och Granberg beskriver hur en rekryteringsprocess kan gå till och 

vilka delar den kan innehålla. Precis som ovanstående teorier som vi har valt att använda 

oss av i denna studie så finner vi Lindelöw Danielsson och Granbergs teorier om 

rekryteringsprocess relevanta.  

 

Lindelöw Danielsson (2003) har utvecklat en teori om hur en rekryteringsprocess ska gå till 

och vad den ska innehålla för att det ska bli en så lyckad rekrytering som möjligt. Hon har 

formulerat egna teoretiska utgångspunkter om hur en rekryteringsprocess ska gå till. I 

förberedelsefasen ingår det att man ska ha gjort det klart i företaget om man ens är i behov 

av nyrekrytering och här menar hon att det är cheferna som har bäst koll på detta. Sedan 

annonsera man ut själva tjänsten som ska innehålla rätt krav som behövs för tjänsten.  

 

I sökprocessen menar Lindelöw Danielsson (2003) att man börjar med att skicka ut 

bekräftelse till de ansökande om att man har mottagit deras ansökning till tjänsten. Därefter 

kommer grovgallringen som handlar om att man väljer ut de lämpligaste kandidaterna till 

intervjutillfälle. Efter detta steg så går man vidare till referenstagande, där man undersöker 

de angivna referenser och kollar upp hur kandidaterna har varit i tidigare arbeten samt om de 

stämmer in på den nya tjänsten. Det sista steget i sökprocessen är sluturvalet, som innebär 

att de rekryterande cheferna bestämmer vilken av kandidaterna som är lämpligast att anställa 

för den aktuella tjänsten. 

 

Rekryteringsprocessen kan innehålla två olika tillvägagångssätt om hur man väljer att 

rekrytera in ny personal, via intern eller extern rekrytering. Granberg (2003) menar att när 

det gäller intern rekrytering så måste man först och främst utgå ifrån om det finns kompetens 

i företaget vid en tidpunkt eller om det behövs rekryteras in nya medarbetare externt för 

nytänkande. Vidare menar han att det också har med arbetsmarknadens situation att göra, 

om arbetsmarknaden är tom på ansökande utifrån så får man se sig runt i det egna företaget 

och se vilka potentiella kompetenser man kan finna. Den finansiella frågan dyker också upp, 

sitter företaget i klistret vad gäller att kunna lägga ned kostnader på rekrytering så är det 

andra alternativet, menar Granberg (2003), att man ska rekrytera internt istället. Granberg 

(2003) tar upp Mathis & Jacksons (1992) motiv till varför man ska rekrytera externt:  

 
För att få in ”nytt blod” i företaget, kanske som en del i ett återgärdsprogram att förändra företagskulturen.  

För att skaffa insyn i konkurerande företag.  

För att använda ett billigt sätt att skaffa sig kunniga medarbetare, särskilt när det är ett behov av speciellt 

kunnande. 

För att tillgodose ett kortsiktigt behov av personal för att uppnå större flexibilitet, t ex vid expansion eller för 

att minska personalen totalt.  

För att möta särskilda lagmässiga krav. (2003:317).  

 

Social kompetens 

Eftersom vi har fått fram social kompetens i resultatdelen så blev social kompetens en av 

våra huvudteorier.  Vi har valt att ha med Herlitz och Persson teorier om social kompetens 

för att vi tycker att deras teorier är breda och kan kopplas till vad våra respondenter har 

sagt.                                                                                                                                                                                                                                                                                        
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Social kompetensen är en form av kompetens som har fått stor uppmärksamhet i arbetslivet 

på senare tid. Att ha social kompetens kan handla om att kunna samarbeta inom grupper, det 

vill säga att kunna dela med sig av sina erfarenheter och kunskaper som man har upplevt 

tidigare i arbetslivet. Det är positivt för gruppen och kan också bidra till att förbättrad 

samarbetsförmåga skapas genom att man lär känna varandra (Herlitz, 2001).  

 

Social kompetens är ett begrepp som ofta framkommer i platsannonser där man söker en 

person utifrån social kompetens begreppet, det vill säga någon som har förmågan att lätt 

komma in i en gemenskap. Social kompetens framkommer i både gruppaspekter så väl som i 

relationsaspekter. Den sociala kompetensen handlar, i form av gruppaspekter, om att man 

väljer att exkludera gruppaspekten för att man oftast förväntar man sig att chefen har som 

uppgift att förändra verksamheten och inte så mycket att kunna smälta in i gemenskapen. 

Medan relationsaspekten handlar om att kunna fungera i relationer med andra individer, som 

kan innebära att man ska kunna hantera olika nya relationer med nya människor. Där man 

ska vara lydhörd och duktig på att kommunicera. I annonsspråket så handlar det om att 

kunna lägga in social kompetens på bästa sätt utifrån vilken position tjänsten innefattar, 

vilket sorts arbete det är och i vilken hierarkisk ordning den syftar till (Persson, 2000).  

 

Kapitalbegreppet 

Bourdieus kapitalbegrepp är också en av våra huvudteorier som vi ansåg att vi kunde 

använda oss av i studien utifrån vad vi fått fram för resultat. Vi har valt 

kapitalbegreppsteorin för att vi ansåg att Bourdieus kapitalbegrepp handlar mycket om hur 

individen värdesätter och använder sig av sina kapital. Samtidigt känner vi att kapitalteorin 

är som skapad för vad vi har kommit fram till i vår studie och vi har haft möjligheten att 

kunna tolka det på vårt eget sätt.  

 

För att kunna utöva sin sociala kompetens så är det viktigt att man erhåller olika kapital som 

kan omsättas, och som kan kopplas till Bourdieus (1986) teorier om kulturellt och socialt 

kapital. Det kulturella kapitalet innebär egenskaper som individer kan erhålla i form av 

utbildning och färdigheter men lika väl kan det gälla andra faktorer, exempelvis om hur ens 

uppfostran har varit, samt kunskaper i exempelvis konst och litteratur. Det sociala kapitalet 

handlar att kunna fungera i relationer med andra individer och skapa sig i form av 

nätverkande, relationer och andra sociala upplevelser. Socialt kapital finns endast i 

grupprelationer som individen har och är ingen individuell egenskap hos individen. 

 

De sociala och kulturella kapitalen har en stark koppling till klasstillhörighet, där man har en 

viss ställning i samhället i sin helhet, det vill säga det sociala rummet. Man kan mer eller 

mindre förändra sitt kapital genom att utveckla det och det är upp till varje individ att välja 

om man vill stanna vid en viss nivå i sitt kapital eller om man vill utöka det. Genom att man 

beslutar sig för att exempelvis: skaffa sig utbildning, lära sig att skapa relationer med 

nyckelpersoner och ta till sig det normer som råder i samhället så har man valt att förändra 

sitt kapital. Allt kapital är symboliskt och det är först när andra har erkänt individens 

innehav av kapital som det får ett värde (Bourdieu, 1986). 

 

Bourdieu har utvecklat fältbegreppet (sociala rummet) som ses som en plats där konkurrens 

råder och där de ”tävlande” är ute efter belöning, dock vad för slags belöning det gäller 

varierar utifrån vad för slags situation man befinner sig i (Bourdieu, 1992). 

 

Om en individ ska kunna vara så anställbar som möjligt så måste den kunna skapa sina egna 

förutsättningar (Garsten & Jacobsson, 2004). Lärande och arbete går hand i hand och detta 

gör att individen blir mer attraktiv på arbetsmarknaden och därmed ökar denne sin 
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anställningsbarhet. Kompetens och färdigheter är något som krävs hos individen och som 

har ett stort värde i organisationer, speciellt i rekryteringssammanhang, menar Garsten & 

Jacobsson (2004). Samtidigt ska man vara så flexibel som möjligt om arbetet kräver detta. 

 

Avgränsningar 

Vi har valt att utföra studien på ett företag enbart för att vi ville fokusera oss på att intervjua 

chefer i det utvalda företaget. Att utgå ifrån flera företag samtidigt skulle vara väldigt bra för 

oss då vi skulle kunna jämföra olika företag men samtidigt skulle det vara väldigt 

tidskrävande. Anledningen till varför vi känner att det skulle ha varit tidskrävande för oss att 

undersöka två olika företag samtidigt var för att vi stötte på problem i början av studiens 

gång och detta gjorde att vi lade ned mer energi på att försöka korregera dessa problem som 

vi stötte på. Då vi har valt att ta med två olika typer av chefer, majoriteten av respondenterna 

har bestått av mellanchefer som har titeln teamleaders och dessa arbetar under 

produktionschefen som är av en högre position, som också är med i studien.  
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Kapitel 4 

METOD  

 

Vi har valt att använda oss av en kvalitativ forskningsmetod och där vi har haft som avsikt 

att tolka den intervjuades livsvärld med hjälp av ord och inte med hjälp av siffror. Vi har 

valt att använda oss av den semistrukturerade intervjumetoden som innebär att man har 

möjlighet som intervjuare att ändra på sina frågor under själva intervjutillfället (Kvale, 

1997). Med det så får intervjuaren en möjlighet att fördjupa de frågor som de själva har 

utformat för att kunna föra en dialog med respondenterna (May, 2009). 

 

Den kvalitativa forskningsmetoden tilltalar oss mer just på grund av att i intervjuform anser 

vi att det råder större frihet för oss som intervjuare att kunna lägga till samt ta bort frågor 

under själva intervjuns gång. Alvesson (2008) beskriver den kvalitativa forskning som en 

metod där forskaren blir en betraktare i den värld som denne vill utforska. Forskaren 

fokuserar på den utvalda individens tankesätt och uttryck som denne ger.  

 

Vi utgår ifrån ett hermeneutiskt perspektiv i vår studie. Där det handlar om att man som 

forskare fokuserar sig på att tolka empirin som man har fått fram i form av texter (Kvale, 

1997). 

 

När vi beslutade oss för att utgå ifrån det hermeneutiska perspektivet hade vi i baktanke att 

försöka förstå individers tankesätt och tolka detta på vårt eget sätt utifrån den förståelse vi 

har fått fram. Kvale (1997) tar upp två olika metaforer för intervjuaren och dessa två är 

resenären samt malmletare. De olika formerna av intervjuaren har båda som syfte att leta 

upp och forma sig en kunskapsbildning, fast på två olika sätt. Malmletaren kan beskrivas 

som intervjuaren som redan i förväg vet att kunskapen finns djupt nere någonstans och 

malmletaren vill gräva upp den specifika kunskapen för att kunna skapa sig en form av 

kunskapsbildning. Medan resenären inte är ute efter någon specifik kunskap men som tar åt 

sig all kunskap denne får på resans väg. Vandringen som resenären gör bidrar till att denne 

träffar olika individer och via samtal med dessa så bildas nya uppfattningar om nya 

kunskaper hos resenären. Men samtidigt kan resenären ha ett mål som denne ska nå fram till 

”en väg som leder till målet” (Kvale, 1997:12) och vägen kan beskrivas som resans gång.  

 

Om vi ska välja att se oss som en av de två metaforer som Kvale (1997) tar upp, 

malmletaren eller resenären, så skulle vi se oss själva som malmletare, just för att vi har ett 

specifikt ämne som vi har som mål att leta upp mer kunskap om, det vill säga begreppet 

kompetens. Och detta letar vi upp genom att gräva djupt in i den intervjuades tankegångar. 

 

Urval 

Vi har valt att avgränsa oss till att intervjua sju teamleaders och en produktionschef, som 

arbetar på logistik och försäljningsavdelningen på företaget. Anledningen till varför vi har 

valt att ha med en produktionschef, som sticker ut från mängden, är för att kunna knyta 

samman säcken, i och med att produktionschefen är till stor del inblandad i rekryteringarna 

som sker på avdelningen. Antal intervjupersoner som ställt upp på intervjuer i studien är åtta 

personer. Respondenterna har valts ut utifrån ett strategiskt urval. Vi kommer i själva 

studien att använda oss av påhittade namn. Respondenternas ålder varierar mellan 30 – 55 

år. Vi utformade en egen intervjuguide till intervjuerna (se bilaga 1). 
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Presentation av företag 

Vi har valt ett företag som ligger i Västra Götalandslän men vi har valt att låta både företag 

och respondenter förbli anonyma hela studien. Företaget har 1000 anställda. Huvudkontoret 

ligger i Sverige, men företaget har även kontor i andra länder. Företagets 

rekryteringsprocess, kravspecifikationer, intervjufrågor för chefsrekryteringar samt 

annonsen för teamleadertjänst hittas i bilagor (se bilagor 3-4).  

 

Presentation av respondenterna 

Arne, teamleader, arbetar på logistik avdelningen.  Arne har arbetat på företaget i 21 år och 

har ansvar för cirka 45-50 medarbetare. Positionen som teamleader fick han år 2002. Hans 

arbetsuppgifter är att ha hand om sjukuppföljning, coacha arbetsgrupperna, 

uppföljningssamtal, utbildning samt rehabilitering. Arne har en tvåårig styr- och 

reglermekaniker utbildning från gymnasiet.  

 

Bertil, teamleader, arbetar på gods- och returavdelningen och har arbetat på företaget i 23 år. 

Han har ansvar för cirka 45 medarbetare och har arbetat som teamleader i 23 år. Hans 

arbetsuppgifter är att jobba med teamutveckling, personalutveckling, 

verksamhetsutveckling, rehabilitering och utbildning. Bertil jobbar också med 

personlighetstest i rekryteringssammanhang. Han har en fyraårig teknisktinriktad 

gymnasieutbildning och har studerat pedagogik och psykologi på högskolan.  

 

Carl, teamleader, arbetar på gods ut- och packningsmottagningen. Han har arbetat på 

företaget i 14 år och har ansvar för cirka 48 medarbetare. Dessutom har han arbetat som 

teamleader sedan år 2002. Hans arbetsuppgifter innefattar följande; personalansvar, 

resultatansvar för avdelningen, rekrytering, utbildning, utveckling av sina arbetsgrupper 

samt av avdelningen. Han har gymnasieutbildning samt psykologi.  

 

David, teamleader & koordinator, arbetar på logistik och försäljningsavdelningen. Han har 

arbetat på företaget i 24 år och har ansvar för cirka 18 medarbetare. Han har arbetat som 

teamleader sedan år 2009. Hans arbetsuppgifter är: att ha hand om personalen, 

personalfrågor och koordinator relaterade arbetsuppgifter. Han har en tvåårig 

gymnasieutbildning inom verkstadsteknik.  

 

Elin, teamleader arbetar på försäljningsavdelningen och hon har arbetat på företaget i 8 år 

och har ansvar för cirka 14 medarbetare. Hon har arbetat som teamleader i 8 år. Arbetar med 

kundrelationer, personalansvar, internetsupportsgrupp, utvecklingsfrågor, utbildning av 

fortbildning och kompetenshöjning på avdelningen och kvalitetssäkring. Hon har utbildning 

i ekonomi, arbetsrätt och pedagogik.  

 

Frida, teamleader och hon har arbetat på företaget i 18 år och har ansvar för cirka 45 

medarbetare. År 2009 började hon arbeta som teamleader. Hon arbetar på logistik och 

arbetar med; arbetsmiljö, personalutvecklingssamtal och kvalitetssäkring. Frida har tvåårig 

gymnasieutbildning.  

 

Gunnar, teamleader och han har arbetat på företaget i 4 år. Han ansvarar för cirka 46 

medarbetare och har arbetat som teamleader i 4 år. Han arbetar på logistik och arbetar med; 

expeditionen där plocken till kunderna sköts, samt personalutvecklingssamtal och 

rehabilitering. Han har en tvåårig gymnasieutbildning, inom el.  

 

Produktionschef Hans har arbetat på företaget i 7 år och ansvarar för cirka 414 medarbetare. 

Han har arbetat som produktionschef i 7 år. Han arbetar på logistik och 
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försäljningsavdelningen där han arbetar med att förutse sina medarbetare med nödvändiga 

förutsättningar, budget, personal och teknik. Han är ursprungligen officer från militären och 

där har han gått en ledarutbildning.  

 

Samtliga respondenter har gått interna utbildningar i ledarskap, rekrytering samt arbetsmiljö 

som företaget anordnat. Respondenterna har valts ut utifrån ett strategiskt urval. 

Datainsamlingen har skett via semistrukturerade intervjuer som genomförts med 

respondenterna.  

 

Material 

Vi har valt att utgå ifrån Kvale (1997) intervjuundersökningens sju stadier och använt de 

utifrån vårt egna tillvägagångssätt i denna studie. Samtliga stadier i intervjuundersökningen 

som Kvale har utformat innehåller följande: tematisering, planering, intervju, utskriften, 

analysen, verifiering och rapportering (Kvale, 1997:85).  

 

I de första två stegen, tematisering och planering, så har vi formulerat studiens syfte och 

anledningen till varför vi har valt att undersöka området och vad det är som vi undersöker. 

Samtidigt har vi planerat hur vi ska gå tillväga i samtliga stadier innan vi påbörjade själva 

studien.  

 

Nästa stadium, intervjuförfarandet, så utformade vi en intervjuguide och eftersom vi har 

använt oss av semistrukturerade intervjuer så har vi inte följt mallen slaviskt och dess frågor 

under intervjuernas gång, utan vi har lagt till, samt tagit bort frågor som vi inte tyckt varit 

relevanta. Vi började med att skriva frågor som skulle fungera som generella och inledande 

frågor, som handlar om utbildning, yrke, etc. Därefter fortsatte vi med att formulera mer 

djupgående frågor som innehållit följdfrågor som var mer inriktade på vårt problemområde, 

kompetens samt rekryteringsprocess. För att kunna kontrollera intervjuguidens kvalitet, så 

utförde vi en testintervju med oss själva innan de riktiga intervjuerna. Sedan fortsatte vi med 

att skriva ut den insamlade empirin från intervjuerna, utskriften, där vi transkriberade 

materialet.  

 

I analys stadium har vi utgått utifrån vår undersöknings syfte och ämne. Vi satte oss ner och 

läste igenom vad respondenterna hade sagt i intervjuerna och vi valde att färgkoda samtliga 

svar för att lättare kunna urskilja vem som sagt vad. Samtidigt har vi sinsemellan kommit 

överens om vilka citat som passar bäst in i det slutgiltiga resultatet och använt dessa för att 

lättare kunna demonstrera för läsaren vad som respondenterna har uttryckt i de utvalda 

frågekategorierna.  

 

Kvale (1997) tar upp generaliserbarhet och här har vi medvetet valt att enbart undersöka det 

utvalda företaget och därmed kan vi inte generalisera alla företag som har 

rekryteringsprocesser utifrån hur vårt utvalda företaget har valt att hantera sina processer. 

Detta gäller även kompetensbegreppet som vi inte kan utgå ifrån att det gäller samma för 

alla företag. I det slutgiltiga stadiet, rapportering, där vi har sammanställt hela studien och 

samtidigt följt de vetenskapliga kriterierna och dessa är: fördelarna, informerat samtycke, 

konfidentialitet, konsekvenser och forskarens roll (Kvale, 1997: 113).  

 

Reliabilitet och Validitet 

Kvale (1997) beskriver de sju validerings stadier som vi har valt att beskriva utifrån hur vi 

själva har gjort i vår studie. Kvale (1997) menar att validering handlar om att man som 

forskare ska kunna vet om det som man undersöker avspeglar hur det ser ut i verkligheten 
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med hjälp av sina observationer. Samtidigt menar Kvale (1997) att det är resultat som man 

får fram i forskningen som måste vara så trovärdig, rimlig och vara säker som möjligt. 

 

Innan vi påbörjade själva studien så ställde vi oss frågorna; varför och vad är det vi ska 

undersöka? Sedan när vi hade besvarat dessa frågor genom att skriva ett syfte och studiens 

innehåll så fortsatte vi med att ställa frågan; hur ska vi göra detta? Detta menar Kvale (1997) 

att man först måste veta varför och vad det man ska undersöka innan man ställer frågan om 

hur man ska undersöka det.  

 

I planeringsstadiet hade vi som syfte att kunna bidra med utveckling till eventuella 

förbättringar när det gäller vårt utvalda forskningsområde i företaget. Samtidigt hade vi det i 

åtanke att vår studie inte skulle bidra med konsekvenser för respondenterna och deras 

företag så utförde vi en god planering i förväg för att kunna förhindra uppkomsten av 

konsekvenser och för att vi som forskare inte skulle anses icke trovärdiga i det vi har forskat. 

Därför valde vi ett forskningsområde som kompetens och rekrytering för att vi ansåg att det 

kunde vara nyttigt, inte bara för det utvalda företaget som vi studerat, utan också för andra 

företag som vill vidareutveckla sina tankar kring kompetens och sina rekryteringsprocesser.  

 

I intervjustadiet så fokuserade vi på att försöka få fram så genuin information som möjligt 

från respondenternas sida för att kunna få en verklig bild av hur de uppfattar kompetens och 

rekryteringsprocesser i sitt företag. Detta gjorde vi genom att ställa intervjufrågor som var 

anpassade utifrån våra forskningsområden. Samtidigt såg vi till att kontrollera allt som sades 

i samtliga intervjuer med våra respondenter för att kunna klargöra om vi har uppfattat allt de 

sagt korrekt.  

 

När det gäller utskriftsstadiet där vi skulle föra över de inspelade intervjuerna från tal till 

skrift så valde vi att transkribera på ett så enkelt språk som möjligt, utifrån hur respondenter 

själva hade använt för språk. I analysstadiet har vi som syfte att göra tolkningar som vi kan 

koppla till våra teoretiska utgångspunkter samt tidigare forskning. Här anser vi att det är 

endast läsaren som kan bedöma analysstadiet validitet. I valideringsprocessen valde vi att 

under hela studien samarbeta på varje punkt för att sedan kunna ta ansvar för eventuella 

problem som kan uppstå som kan påverka studiens validitet. Rapportering som är det sista 

stadiet ställer vi oss själva frågan: har vi kommit fram till ett slutresultat som är valid? 
 

Tillvägagångssätt  

Då vi tidigare haft kontakt med en teamleader från det utvalda företaget så passade vi på att 

föra vidare den relationen för att kunna påbörja studien. Nästa steg var att ta kontakt med 

respondenterna via e-post och samtidigt bokades intervjutillfällena. Respondenterna kommer 

att förbli anonyma genom hela studien och detta har samtliga fått information om i det 

utskickade informationsbrevet.  

 

Det första intervjutillfället ägde rum med en teamleader, det andra tillfället ägde rum dagen 

därpå, då sex ytterligare teamleaders intervjuades. Vid det sista tillfället intervjuade vi 

produktionschefen och frågorna som ställdes till produktionschefen uteslöt frågorna som 

gällde endast teamleaders.  Intervjuerna tog mellan 40-60 minuter vardera att genomföra. Vi 

åkte till företaget för att intervjua alla respondenterna och intervjuerna skedde i ett enskilt 

rum. Samtliga intervjuer spelades in med diktafon och vi frågade innan vi påbörjade själva 

intervjun med samtliga respondenter om det gick bra att vi spelade in intervjuerna och vi 

fick det bekräftat att det gick bra. Vi valde denna metod av inspelningssätt för att göra det så 

bekvämt som möjligt för respondenterna och dessutom hade det varit distraherande för oss 

som intervjuare och för respondenterna om vi suttit och antecknat ned på papper under 
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intervjun, då hade vi dessutom förlorat mycket viktig information för att oftast hinner man 

inte med att skriva ned allt som sägs och vi transkriberade alla intervjuer efteråt. 

 

Bearbetning och analys av material 

Vi började bearbetningen med att skriva ut samtliga intervjuer och sedan satt oss ned för att 

tillsammans kunna läsa igenom alla svar som vi har fått från intervjuerna och vi har valt att 

färgkoda samtliga intervjusvar för att förenkla och kunna urskilja svaren lättare. Sedan har 

vi satt igång en process där vi har som mål att hitta mönster i samtliga intervjuer. Svaren 

som vi har fått antingen försökt hitta likheter eller olikheter mellan dessa. Då uppsatsens 

resultat inte behöver handla om endast likheter mellan vad respondenterna har sagt så har vi 

tänkt hitta eventuella problemmönster som motsäger vad teorierna har kommit fram till. Vi 

har valt att använda oss av huvudrubriker för att dela upp olika huvudområden.  

 

Forskningsetiska principer 

I studien följer vi humanistisk-samhällsvetenskapliga forsknings rekommendationer 

(http://www.stingerfonden.org/documents/hsetikregler.pdf). 

Det finns fyra krav man bör följa och dessa är:  

 

Informationskravet: 

Vi har informerat samtliga respondenter om studiens syfte. Detta har vi gjort i form av ett 

informationsbrev som vi har skickat ut till respondenterna. I informationsbrevet har vi 

förklarat vad som gäller för deras deltagande. Respondenterna har fått information om att 

deras deltagande är frivilligt och att de när som helst under studien kan avbryta sitt 

deltagande.  

 

Samtyckeskravet: 

Respondenterna blev informerade om att när uppsatsen är klar så kommer andra 

utomstående kunna läsa den. Vidare har respondenterna fått information om att all 

information de själva valt att dela med sig i studien kommer att behandlas med respekt och 

värdighet samt att de ska känna sig trygga med att lämna ut personliga åsikter som berör 

studien.  

 

Konfidentialitetskravet:  

Vi har haft ett muntligt avtal om tystnadsplikt med respondenterna gällande anonymiteten. 

Vi har låtit samtliga respondenter och företag förbli anonyma genom hela studien. 

 

Nyttjandekravet:  

Vi har inte delat med oss av de insamlade uppgifterna om personers identiteter i studien då 

de har förblivit anonyma. Varken deras egna uppgifter eller annat material, som vi spelat in 

har delats med till utomstående. Materialet som vi har samlat in kommer endast användas i 

forskningssammanhang. 

 

Vår förförståelse 

Vår förförståelse är att vi tror att chefer har ett samarbete med sina kollegor och 

underordnare som tillsammans kommer fram till vem som är lämpligast för en viss tjänst på 

chefsnivå. Vi tror att chefer tillskriver begreppet kompetens som högre akademisk 

utbildning när de ska rekrytera nya chefer. Anledningen till varför vi har denna förförståelse 

är för att vi tror att det inte skulle fungera att en enskild chef tar beslut om vem som ska 

anställas på en relativt hög chefsnivå utan att ha haft en dialog med sina medarbetare och 

underordnade för att kunna fatta rätt beslut.  

http://www.stingerfonden.org/documents/hsetikregler.pdf
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Kapitel 5 

RESULTAT 

 

Kompetens utifrån respondenternas tolkningar. 

Samtliga teamleaders tycker att kompetens innebär faktorer som utbildning, erfarenheter och 

andra praktiska färdigheter. Att kunna utföra rätt arbetsuppgifter utifrån rätt kunskaper, 

anser de är väldigt viktigt och något som alla påpekar som definition av kompetens.  

 

Hans menar å andra sidan att kompetens är viktigt för att det är kompetensen som blir ett 

bevis på att man klarar av ett arbete och som den som rekryterar till en tjänst får ut en slags 

vinst på investeringen som gjorts i och med att man anställer personen i fråga och att den 

förhoppningsvis utför ett bra arbete, annars har man förlorat på den rekryteringen, menar 

han.  

 

Hans säger följande om kompetens när vi ställde frågan; Hur definierar du begreppet 

kompetens?  
 

Kompetens. Ja det måste vara de kunskaper och färdigheter som en människa besitter. De kunskaper som man 

i praktiskt handlag kan överföra i färdigheter. Det är kompetens. Kompetens för mig är inte 4.2 eller VG på ett 

prov som man hade för tio år sen. Det är det faktiska och praktiska arbetet som personen kan utföra i min 

verksamhet som jag bedömer som kompetens… 

 

Vidare ställde vi frågan; Är kompetens viktigt? – Varför?  
 

Frida menar att kompetens är viktigt och en självklarhet i deras företag men samtidigt så 

uttrycker hon att arbetserfarenhet är mycket viktigare. Vidare menar Frida att det inte går att 

studera sig till att förstå och ta hand om människor, utan att det handlar mer om att man 

måste kunna bygga förtroende rent praktiskt när man utövar arbetet.  

 

Frida uttrycker följande om kompetens är viktigt för henne;  

 
Ja det kan vara viktigt men jag tror i för sig om kompetens är utbildning, här i vårt företag så är kompetens 

bra och ha... Är arbetserfarenhet mycket viktigare? … Betydligt viktigare när det har med människor att 

göra… Jag tror inte man kan plugga sig till eller läsa att ta hand om människor och förstå människor och så 

där… Ja det är viktigt men jag tror arbetserfarenhet är mycket viktigare. 

 

Bertil, David och Arne tycker att kompetens är viktigt för att man ska kunna utvecklas i 

arbetet och kompetensen man har kan utnyttjas genom att man lär sig att arbeta ihop med 

andra människor och då sker utvecklingen inte endast hos teamleadern men också hos 

medarbetarna.  

 

Medan Gunnar, Elin och Carl tycker att kompetens är viktigt för att man ska kunna utföra de 

arbetsuppgifter som man är anställd till. Rätt kompetens för rätt arbetsuppgift.  

 

Carl uttrycker följande i nedanstående citat när vi ställer frågan; Är kompetens viktigt? Och 

varför?  

 
Ja kompetens är ju vad man har med sig. Sin verktygslåda, sin erfarenhet. Sin utbildning. Det är ju det man får 

titta på sin kompetens. 

 

Elin å andra sidan beskriver följande om kompetens är viktigt för henne;  
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Ja… det är det ju. Har jag inte kompetens nog för att klara av mitt jobb så gör jag inte ett bra jobb så det är 

väldigt viktigt. 

 

För Gunnar är kompetens väldigt viktigt och han beskriver varför det är viktigt i 

nedanstående citat;  
 

Extremt viktigt, anställer jag en person som bara ska trycka på en knapp var tredje minut då är jag inte 

kompetent på det då, då skulle jag tröttna på det och det är väldigt värdelöst och sköter inte jobbet bra…  

 

Kompetens i rekryteringssammanhang.  

Samtliga respondenter menar att det är väldigt viktigt med den sociala kompetensen hos 

individen som söker en tjänst som teamledare. De menar att den sociala kompetensen 

handlar om att man ska kunna arbeta med människor och kunna förstå människor. Dessutom 

är det viktigt att man kan arbeta i grupp då stor del av arbetet som teamleader går ut på att 

man arbetar i grupper för att komma på lösningar och nytänkande.  
 

För Hans handlar social kompetens om olika funktioner och i citatet nedan beskriver han 

vad social kompetens är för honom;  
 

En god ledare har en hög social kompetens, som kan umgås med alla människor och andra människor, 

prestigelöst så va. Det är ju väldigt viktigt. Jag kan inte rekrytera någon som inte tycker om människor som 

teamledare. Det är att kunna hantera och möta andra människor. Det är att kunna motivera människor till att 

tycka att det är kul och komma hit varje dag och göra sitt jobb. 

 

Vi ställde också frågan; Hur resonerar du kring begreppet kompetens i en 

rekryteringssituation?  

 

Carl menar att man ibland kan göra vissa undantag på de formella kraven när det gäller 

intern rekrytering.  Man har lite större krav på externa ansökande men de interna har inte 

lika stora krav på sig. I och med att man redan känner de som blir internrekryterade och vet 

hur de fungerar som människor.  

 

Carl beskriver i följande citat hur det kan gå till när det gäller kompetens i en 

rekryteringssituation; 

 
Då vill man ju att de ska ha kompetens för det jobbet de vill ha. Erfarenheten som vi kräver och i högre grad 

när man rekryterar externt då men när man rekryterar internt då gör du ju en viss avkall på kompetens 

eftersom du får ett mindre urval av människor. 

 

Dessutom har de som blir internt rekryterade mer erfarenhet av själva företagsandan och hur 

verksamheten i sig fungerar. Det handlar också om att ha haft lite arbetserfarenhet i liknande 

roller tidigare, menar David. 

 

David uttrycker följande i nedanstående citat om kompetens i rekryteringssammanhang; 
 

Denna person behöver ju inte ha professors examen i logistik exempelvis utan man får väga in vad det är för 

kompetens vi behöver, dels för att utföra jobbet som teamleader samt kanske om vi saknar någon kompetens 

inom gruppen av teamleader. 

 

 

 

Arne beskriver betydelsen av kompetens i rekryteringssammanhang enligt honom;  

 
Vad personen har gjort innan, det är ju ganska stor bit i det hela. Vad man har arbetat med innan och vad de 

kan ha läst naturligtvis. Vi kompletterar ju varandra i vårt gäng så att säga. Alla sitter ju inte med exakt 
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samma kunskap utan den ena är ju bättre på det ena och den andra är bättre på det andra. Sen använder vi ju 

den kunskapen gemensamt. Ibland är det viktigt att det kommer en som har en kompetens som vi andra kanske 

inte har. Som tillför vårt gäng någonting nytt. 

 

Frida menar att kompetens som hon tittar på i rekryteringssituationer kan handla om 

utbildningar, erfarenhet och hur man ser på förändringar. I följande citat beskriver hon detta;  

 
Vi frågar ju efter vad de har för utbildningar, det är om de har jobbat med människor då. Det är den 

kompetens man är i första hand. Och hur man är till förändringar, vara med i en förändringsprocess vad man 

kan bidra i processen. 

 

Arbetserfarenhet utifrån respondenternas tolkningar.  

Samtliga respondenter menar att arbetserfarenhet är något som innebär att man har haft 

erfarenhet av olika saker sen tidigare och att man har varit i kontakt med arbetslivet. De 

menar att om man har haft tidigare erfarenheter av liknande arbetsroller som teamleader, då 

har man det också lättare att kunna komma in i arbetet än till skillnad från någon som aldrig 

har haft chefstjänster tidigare. Bertil påpekar att arbetserfarenhet kan vara det att man har 

lärt sig olika saker genom tiden och därmed får man en bredare erfarenhet.  

 

Bertil uttrycker följande om arbetserfarenhet;  

 
Arbetserfarenhet kan jag tycka är när man lär sig hela tiden. Om du lär dig hela tiden nya saker, liksom 

jobbar i någon form av ständigt lärande eller så då får du en bred erfarenhet. Om man däremot jobbar i en 

organisation där man inte får möjlighet att tänka eller påverka jobbet och inte utvecklas på något sätt då har 

man en erfarenhet men man har inte lärt sig någonting av den. Utan har man lärt sig med erfarenhet då… jag 

tror inte att man gör det automatiskt utan man utvecklar system i en organisation för att få göra. 

 

Samtliga respondenter svarade att de tyckte att det är viktigt med arbetserfarenhet när vi 

ställde frågan: Är arbetserfarenhet viktig? Vidare ställde vi frågan om varför 

arbetserfarenhet är viktigt. Till större del menar respondenterna att det är viktigt för att det 

underlättar att kunna hantera olika saker om man har jobbat med det innan. Något som dyker 

upp som svar från respondenterna är att det är viktigt med samarbetsförmågan, att kunna 

träffa, jobba mot samma mål och kommunicera med varandra och den sorten av erfarenhet 

krävs när man ska arbeta som teamledare. 

 

Medan Gunnar uttrycker att det handlar om kostnadsfråga och kostnadsfråga i den formen 

att man inte behöver lägga ned tid på att utbilda den rekryterande teamledaren om den redan 

har erfarenhet av det sen tidigare.  

 

Gunnar uttrycker i följande citat om varför han anser att arbetserfarenhet är viktig; 

 
Söker du chefsjobb så är det bra om du har jobbat med det innan, vet vad det handlar och vet lite mer av vad 

som förväntas göras så det är bra om personen har jobbat innan med det man söker annars är man ett helt 

oprövat kort. Och därmed en risk kostnad för företaget. 

 

Elin påpekar att det är lättare att arbeta med någon som har erfarenhet och har arbetat så pass 

länge att den vet hur den ska hantera olika situationer, rent åldersmässigt.   

 

Elin beskriver detta i följande citat;  

 
Det är klart att vi märker skillnad när vi rekryterar en som är 35 och har jobbat kanske i en telefonväxel eller 

tar emot kunder, som är van. Eller om vi rekryterar en som är 19 år och aldrig har jobbat med kunder. Det blir 

tuffare för 19-åringen att bemöta en arg kund, för man har inte den erfarenheten. 
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Arbetserfarenhet i rekryteringssammanhang.  

Det dyker upp fyra olika områden när vi ställer frågan: Hur resonerar du kring begreppet 

arbetserfarenhet i en chefsrekryteringssituation?  

 

De fyra viktigaste områdena var; 

 

 Erfarenhet av liknande chefsroller. 

 Att kunna bidra med nya tankesätt och idéer. 

 Ha bra dokumentation av arbetserfarenheter, det vill säga bra referenssystem. 

 Utvecklas på ledarnivå samt kunna ta till sig nya kunskaper i form av utbildningar 

etc.  

 

Dessa ovanstående punkter är en sammanfattning av vad samtliga respondenter fann 

viktigast när det gäller arbetserfarenhet i rekryteringssammanhang.  

 

Vi ställde frågan: Vad tycker du väger tyngst, kompetens eller erfarenhet? I intervjuerna var 

vi ute efter att ta reda på om kompetens i form av utbildning eller arbetserfarenhet var 

viktigast och det var vad vi syftade till när vi ställe ovanstående fråga till respondenterna.  

 

Carl, Hans, David, Elin och Frida tycker att erfarenhet är den biten som väger tyngst, när 

man arbetar i en chefsposition.  De menar att om man har erfarenhet så har man kompetens 

för att man har fått utöva det man har lärt sig. Carl menar att det är lättare att ta reda på om 

en person har erfarenhet än att ta reda på om den är kompetent. Medan Frida menar att man 

inte kan plugga sig till erfarenhet och social kompetens utan det är något man måste uppleva 

för att kunna lära sig på vägen.  

 

Men Arne tycker att man behöver både kompetens och erfarenhet för att kunna klara av ett 

chefsarbete, där teori och praktik måste gå hand i hand för att det ska fungera som helhet.  

 

Arne uttrycker följande i nedanstående citat;  

 
Jag tror att det behöver innehålla bägge delar. Man kan ha kunnat läsa till sig, man kan ha läst mycket 

ledarskap och alla bitar samtidigt som det är viktigt att ha varit ute i praktiken. Och omsatt det man har läst så 

att säga. För där kan man nog skilja sig emellanåt. Det är ju en sak att hantera det efter böcker och olika 

situationer till att man sitter i en konflikt situation som till exempel i verkligheten då. Det är lika viktigt. 

 

Bertil menar å andra sidan att kompetens och arbetserfarenhet är två skilda saker och detta 

beskriver han i nedanstående citat;  
 

Alltså dem här kompetenserna som vi pratar om är så viktiga kan jag tycka. För en teamledare är den sociala 

kompetensen, att kunna lyssna, att synas, att kunna delegera, att kunna se människor. Den förmågan får man 

inte genom erfarenhet direkt. Utan det är någonting som man måste lära sig. Det är inte säkert att man måste 

göra en högskoleutbildning för att lära sig det, eller gymnasiet utbildning men man får ändå lära sig det på 

något sätt. Det är inte säkert att man har det genom erfarenhet. Ah, man kan lära sig genom mentorskap, 

genom nätverk och såna saker... 

 

Men Gunnar menar att om han var tvungen att välja en sak så skulle det bli arbetserfarenhet 

som skulle vara viktigast för honom. I följande citat förklarar Gunnar detta;  
 

Jag tycker de går in i varandra så mycket, har jag erfarenheter så har jag kompetensen. Så erfarenheter för 

mig är mycket viktigare då, om jag ska välja en sak. 
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Hur går rekryteringsprocessen till? 

Det börjar med att man ser om det finns ett behov av rekrytering. Oftast innebär det att 

någon ska sluta arbeta eller att någon går i pension.  Finns det behov så fortsätter man med 

att utforma en annons som ska stämma in på den tjänsten som man vill tillsätta (se bilaga 3).  

 

Rekryteringen kan således antingen ske internt eller externt. Det beror på om man anser att 

det finns kompetens, det vill säga individer inom företaget som är intresserade av att klättra i 

karriärstegen. När det gäller den interna rekryteringen så sker den på följande vis: man 

annonserar ut i företagets egna intranät att det finns en tjänst öppen och samtliga 

medarbetare är välkomna att söka den utifrån intresse. Men när det gäller den externa 

rekryteringen så annonserar man ut till allmänheten så att ansökande kan visa intresse 

genom att skicka in deras ansökningar, som kan röra sig mellan 45-55 ansökningar. 

 

När man väl fått in ansökningarna, i både den interna och externa rekryteringsprocessen, så 

sorterar och väljer ut de fem bästa kandidater, det vill säga de som har vad som krävs för att 

gå vidare till första intervjustadiet. Produktionschefen bildar olika rekryteringsgrupper där 

teamleaders, koordinatorer och personalmän ingår i.  

 

Nästa steg blir att utifrån dessa grupper så låter man varje grupp få intervjua de ansökande 

som gått vidare till första intervjustadiet. Det pågår en rotation för alla grupper, så att alla 

kollegor ska kunna få bilda sig en uppfattning av samtliga ansökande. Efter första 

intervjustadiet så väljer man ut de tre bästa kandidater. Här följer man inte själva 

intervjumallen som man har utformat till punkt och pricka. Det beror också mycket på vilket 

intryck den ansökande ger under själva intervjutillfället som intervjugruppen väljer ut 

intervjufrågorna (se bilaga 4). 

 

Det är då produktionschefen bildar ytterligare nya grupper som ska intervjua de tre sista 

kandidaterna inför det andra intervjutillfället. Produktionschefen samt personalavdelningen 

finns mest till hands för att kunna stötta och komplettera rekryteringsgruppen om det skulle 

behövas.  

 

Det sista intervjutillfället blir för de två kandidater som har lyckats komma så långt och i 

denna fas så kommer både produktionschef och personalavdelningen in för att kunna föra en 

dialog med intervjugruppen och komma fram till vem av kandidaterna som de skall erbjuda 

jobbet.  

 

Målet med själva rekryteringsprocessen är att den ska från början till slut vara så effektiv 

som möjligt och rent tidsmässigt kunna vara över så snabbt som möjligt, enligt Hans. Men 

utan att det ska vara en risk för att det blir en dålig kvalité på själva processen. Tidsmässigt 

siktar man på att hela processen ska vara över på en månad, så att det inte blir allt för 

utmattande för de sökande och för själva organisationen.  

 

 

Extern och intern rekrytering 
Samtliga respondenter menar att det skiljer sig åt mellan intern och extern rekrytering. 

Respondenterna menar det kan ha både sina för- och nackdelar när det gäller intern samt 

extern rekrytering när man anställa nya chefer. I helhet menar samtliga respondenter att 

nackdelen med en intern chefsrekrytering kan handla om att man inte få in nya tankesätt och 

att individen har blivit påverkad av företagsandan. Respondenterna menar att där har man en 

fördel när man rekryterar externt för att då får man in individer med andra kompetenser och 

nya idéer som kan bidra till en positiv utveckling i företaget. Samtidigt finns nackdelen med 
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att rekrytera in externt, då respondenterna menar att personen måste lära sig företagets 

normer och värderingar medan en internt rekryterad individ vet redan hur företaget fungerar.   
 

Arne förklarar fördelar och nackdelar med extern och intern rekrytering i följande citat; 
 

Nackdelar kan vara att man kanske är lite färgad utav företaget. Man vet hur det är, nu och idag. En som 

kommer externt kanske har mycket nya erfarenheter utifrån. 

 

Bertil förklarar utifrån vad han själv anser om intern och extern rekrytering samt fördelar 

och nackdelar med dessa i nedanstående citat; 
 

Rekryterar man internt så har ju man sett personerna i arbete och man kanske har under en kort period provat 

på sådana arbetsuppgifter som teamledare gör… Och fördelen med att rekrytera externt blir ju att man får in 

lite nytt blod och nytänk. 

 

I nedanstående citat beskriver Elin sina tankar kring för- och nackdelar med extern och 

intern rekrytering; 
 

Det är ju så extern får man in ny tänkande man får nya erfarenheter från andra företag, nya tankar och nya 

idéer. Den interna rekrytering då kommer jag väldigt fort in i jobbet och man kan redan hela företaget, 

upparbetar kontakter och så… 

 

Samtliga respondenter säger att man föredrar både intern och externa rekryteringsprocesser 

när man har möjlighet att rekrytera in nya medarbetare på chefsnivå. 
 

Krav på teamleaders i rekrytering. 

Samtliga respondenter menar att det inte finns några specifika krav som ställs internt inom 

företaget på teamleaders för att få vara med och rekrytera in nya medarbetare på chefsnivå. 

Det handlar mer om befattningen i sig, där det ingår att man som teamleader får vara med 

och rekrytera om man vill.  

 

Eftersom Hans är produktionschef så är det en av hans arbetsuppgifter att gruppera de 

rekryterande teamleaders i rekryteringsprocessen. I följande citat beskriver Hans varför han 

anser att hans teamleaders är väldigt kompetenta i deras rekryteringsprocesser utan att det 

skall ställas krav på dem; 

 
Man har stor erfarenhet av den verksamheten som man ska rekrytera till. Så att vi har en ganska hög 

kompetens i det vi gör… Oftast handlar det mer om att du och jag ska funka ihop än vad du kan. För det kan ju 

du lära dig. Men funka ihop kan vi ju inte lära oss på samma sätt som vi lära oss en färdighet. Det sociala 

spelet är ju väldigt viktigt. 

 

Dessutom kan man välja att avstå från att vara med i rekryteringsprocessen som teamleader. 

Vidare menar de att det handlar om gruppgemenskapen, där man känner varandra så pass 

bra att man kan samarbeta ihop i rekryteringsprocesser. De påpekar att det är erfarenheten 

som gäller när man ska vara med och rekrytera in nya kollegor på teamleader nivå, att man 

har lärt sig av de gångerna man har varit med i rekryteringsprocesser. Dessutom framgår det 

från respondenterna att man har färdiga rekryteringsmallen vid anställningsintervjuerna som 

de har möjlighet att använda sig av så mycket de önskar. (se bilaga 4.)  

 

Kraven för arbetssökande 

Vi har valt att inte fokusera på hur kravprofilen har utformats utan endast valt att ha med den 

då vi har beskrivit vilka krav som ingår i själva teamleader tjänsten. (se biliga 6) 
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Samtliga respondenter menar att avslutade gymnasiestudier är ett krav samt goda kunskaper 

i engelska språket, i både tal och skrift (då koncern språket är engelska). Vidare menar 

respondenterna att det inte är ett krav men att det är bra att ha haft liknande chefsroller innan 

där man har haft ansvar för exempelvis personalen och att ha haft erfarenhet inom ledarskap. 

Carl och Gunnar menar att man ska försöka hålla sig till den kravprofil som man har angett 

på själva annonsen när man rekryterar teamleaders.  

 

Följande citat är taget ur en annons som riktar sig mot att rekrytera nya teamleader i det 

utvalda företaget:  

 
Du som söker skall ha erfarenhet av arbetsledning och du trivs med att arbeta i en organisation med hög 

förändringstakt. Vi lägger stor vikt vid din samarbetsförmåga. (se bilaga 3.) 

 

Dock menar Hans att djupare förklaring på exakt vilka krav som gäller för arbetssökande, 

tas upp under intervjun. Han menar också att man väljer att inte rada upp alla kraven på 

själva annonsen som man ger ut för att detta kan vara avskräckande för de arbetssökande 

och målet är att få alla de intresserade att kunna söka sig till tjänsten.  
 

Samtliga respondenter menar att man formar sig en bild av vilka slags individer 

kandidaterna är under intervjutillfället. De menar att det handlar om vilka attityder och 

social kompetens de ansökande visar med under intervjutillfället. Visar de stor förmåga till 

att vara social och visar ett genuint intresse för tjänsten, då märker rekryterarna av detta och 

ser det som positivt. Det kan vara avgörande vilket intryck kandidaten i fråga ger som kan 

leda till att man går vidare till nästa intervjutillfälle eller om rekryterarna beslutar att det inte 

är rätt person för rätt tjänst. 

 

Uppfylls kraven för arbetssökande? 

Majoriteten av respondenterna menar att kraven inte alltid uppfylls för att de anser att det 

går att utbilda och lära upp nya kollegor, speciellt i fall som rör internrekrytering. När det 

gäller externrekrytering så följs kraven lite mer ingående för då vill man få in personal som 

har sysslat med liknande arbeten tidigare. Respondenterna menar att de gärna vill att 

medarbetare som arbetar i verksamheten ska kunna få möjligheten att kunna klättra upp i 

karriärstegen. Det handlar dessutom att kunna få rätt man på rätt position och det är något 

som man som rekryterare känner på sig om det här är rätt person som kan bidra till något bra 

i verksamheten. Alltså är det så att det inte alltid handlar om kraven som man själv har 

utformat för de sökande.  

 

Frida tycker att man ska kunna ge sina medarbetare i företaget chansen att kunna få söka sig 

till högre tjänster och i nedanstående citat beskriver hon detta;  

 
Finns det lämpligt i huset för tjänsten så lyssnar man extra, ger man extra tid… för vi vill gärna att vår 

personal också ska få möjligheter till högre befattning, som sliter och tar ansvar. Det är jätteviktigt att man 

ska ha ögonen öppna om någon är intresserad. 

 

Medan Hans menar att man alltid uppfyller kraven dock ligger det i teamledarnas händer att 

kunna utgå ifrån vilka krav som skall uppfyllas för att det är i slutändan de som arbetar med 

själva rekryteringsprocessen och utför samtliga intervjuer med kandidaterna.  

Gunnar menar att en individ inte kan allting i början på ett nytt arbete utan man lär sig med 

tiden och följande citat beskriver detta mer ingående;  

 
Det är nog inte alltid som kraven uppfylls, som man ta fullt ut. Man kan göra avsteg i den om man känner 

mindre sak som man kan bättra senare. Det mesta handlar om tycker jag personlig nu så handlar det om rätt 
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person, du har grundförutsättningar för det här arbetet. Sen är det olika ändå på alla olika företag, så det är 

mycket nytt som man lär sig ändå, det mesta man saknar kan man lära sig ändå. Du är rätt människa, har 

människosyn på teamledare nivån. 

 

Detsamma menar Bertil att kraven inte alltid uppfylls och han uttrycker detta i nedanstående 

citat; 

 
Det har hänt kan jag säga att vi har gjort en profilbeskrivning av en tjänst, så vi vill att den tjänsten ska se ut 

och den profilen vi vill att den här personen skall ha, och sen har vi gjort ett urval då och tagit in ett antal 

olika personer och intervjuat och så har vi anställt en. Och det är inte alls säkert att det profilkravet har 

motsvarat den personen. Utan jag tror och tycker att vi går för mycket på känsla, alltså när vi anställer en chef 

eller teamledare. 

 

Vidare menar Bertil att man borde syssla mer med något som kallas för begåvningstest för 

att genom detta test så får man fram vad en person klarar av och olika färdigheter som kan 

ingå i personens kunskaper. Bertil menar att dessa olika färdigheter som kan ingå när man 

utför själva testet är hur en person klarar av att samordna olika saker eller att kunna 

formulera sig, att kunna förverkliga olika beslut, olika projekt och vilken förmåga man vill 

ha till det. Dock menar Bertil att begåvningstest inte är något man använder sig av i 

rekryteringen och att det tycker han är synd för att han anser att man inte får ut lika mycket 

information om personen i fråga utifrån endast intervju, som för övrigt kan bli väldigt ytligt. 

Bertil menar att i intervjun så får man inte ut lika mycket information som ett begåvningstest 

kan få ut.   
 

Bertil förklarar varför att det är bra att använda sig av begåvningstest och i nedanstående 

citat uttrycker han varför begåvningstest kan behövas;  
 

Det är ju lite så att intervjuer har en tendens att bli ganska ytliga när man intervjuar en person om jobbet, 

även om man försöker göra en intervju väldigt grundlig och gå in i, så är det väldigt svårt att få fram en riktig 

bra värdemätare på hur den här personen skulle kunna fungera i arbetet. 
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Kapitel 6 

ANALYS 

 

Kompetens och dess betydelse 

När vi har frågat samtliga respondenter hur de definierar ordet kompetens har det framgått 

att många anser att kompetens är de faktorer som innehåller: utbildning, erfarenheter och att 

ha rätt kompetens för att kunna utföra rätt arbetsuppgifter. Ellström (1992) menar att 

kompetens är en handlingsförmåga för att utföra eller kan använda sig av i ett arbete. Genom 

att ha kunskap och erfarenheter i något så kan dessa två påverka varandra och med det så 

kan en individ utföra ett arbete.  

 

Respondenten Hans definition på kompetens handlar om hur man utför ett specifikt arbete 

och inte kompetens i syftet utbildning eller teoretiska kunskaper. Vi trodde att kompetens 

skulle definieras som utbildning och andra teoretiska kunskaper av respondenterna. Men han 

klargjorde att kompetensen som man hade i utbildningsform för tio år sedan är mindre värd 

när man ska utföra ett praktiskt arbete. Men finns inte kompetenser som man har erövrat 

från utbildning alltid någonstans i bakhuvudet, även om de inte är färska längre? Färdigheter 

innebär att en individ ständigt måste repetera i form av träning för att kunna utveckla en 

fullständig färdighet. Om man har färdigheter så hjälper detta personen att hantera olika 

verktyg (Keen, 1993). 

 

Arbetserfarenheten och dess betydelse 

Vår tolkning av Bourdieus (1986) kapitalbegrepp: socialt och kulturellt kapital, är att när 

man slår samman dessa två och kommer ut i arbetslivet där man får utnyttja sina kapital.  

Det vill säga att man som individ använda sig av sitt kulturella och sociala kapital i form av 

utbildning kontra sitt sociala nätverk och därmed skapa man erfarenheter. Vilket vi kan 

koppla till vad våra respondenter menar är viktigt med arbetserfarenhet för att man får både 

utnyttja sina kunskaper och färdigheter men även sitt sociala kapital där man får utöva ett 

samspel med andra individer i arbetet.  

 

Samtliga respondenter tolkar begreppet arbetserfarenhet som något där man visat att man 

har haft kontakt med arbetslivet sen tidigare och har utfört olika arbeten då visar man på att 

man har olika färdigheter och kunskaper. Arbetserfarenheten är något som de flesta 

individer får förr eller senare och då ställs man samtidigt inför olika beslut och moment 

inom olika arbetsuppgifter som kan omvandlas till arbetserfarenhet beroende på hur bra man 

har hanterat dessa uppgifter (Edholm, 1978).  

 

Respondenterna menar att om man har arbetat med liknande yrkesroller tidigare så får man 

det lättare i det nya arbetet att kunna lösa eventuella problem, eftersom man har färdigheter 

och erfarenheter som krävs. Flach (1973) menar att ens kunskaper och färdigheter som man 

har ska kunna kopplas till någon form av arbete i arbetslivet. Keen (1993) menar att om man 

inte har erfarenheter så kommer man inte kunna utvecklas i framtiden heller och 

utvecklingen behöver ske. Både i form av framgångar eller misstag för att man ska lyckas 

bättre nästa gång.  

 

Kompetens i rekryteringssammanhang  

Något som dyker upp när det gäller vad respondenterna anser vad för betydelsen kompetens 

har i rekryteringssammanhang är begreppet social kompetens. Den sociala kompetensen 
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menar de är viktig eftersom man jobbar mycket med människor och dessutom är det viktigt 

för att kunna arbeta i grupp. De menar exempelvis att man ska kunna kommunicera med 

varandra, komma på lösningar och skapa nya tankebanor tillsammans. Herlitz (2001) menar 

att den sociala kompetensen innebär att man som individ har förmågan att upptäcka och 

uppmärksamma erfarenheter.  

 

Detta kan leda till en positiv gruppkänsla och att samarbetsförmågan förbättras. 

Samarbetsförmåga var något som samtliga respondenter värdesatte när de definierade vilken 

typ av kompetens de var ute efter hos en ansökande. Samtidigt kan man dra en koppling till 

Bourdieus (1986) social kapital begrepp där den sociala kompetensen spelar en stor roll i hur 

man integrerar med andra människor och vilka förutsättningar man skapar för sig själv i 

arbetet och för sig själv som individ.  

 

Arbetserfarenhet i rekryteringssammanhang 

Respondenterna klargjorde att erfarenhet spelar stor roll när man ska rekrytera in en ny chef 

till företaget och deras version av hur erfarenhet skapas, i exempelvis att individens 

kompetenser ska komma till nytta, vilket visar på att denne har erfarenhet som krävs och att 

den erfarenheten ska kunna utnyttjas på bästa möjliga sätt i det nya arbetet. Vi har gjort vår 

egen tolkning av Bourdieus (1986) kapitalbegrepp, där det kulturella i samarbete med det 

sociala kapitalet bildar erfarenhet hos individen som denne kan visa upp för sin blivande 

arbetsgivare. Både i form av dokumentation men också verbalt då den arbetssökande får 

uttrycka sina egna kompetenser och erfarenheter under ett intervjutillfälle.  

 

Då det kulturella och sociala kapitalet kombineras så kombinerar man automatiskt 

kompetens i form av en formell utbildning och andra teoretiska kunskaper, med det sociala 

kapitalet, som kan bestå av informella färdigheter och kunskaper som man har lärt sig 

genom olika arbetsuppgifter som oftast erövras i det sociala rummet och därmed skapas nya 

erfarenheter hos individen som denne kan använda sig av i nya fält.  

 

Rekryteringsprocess  

Om man beslutar i ledningen att man behöver tillsätta en ledig tjänst, då går man vidare med 

att utforma en annons, vilka krav som behövs för tjänsten, vilka egenskaper man söker hos 

en blivande teamleader och om det ska bli intern eller extern rekrytering som man ska 

använda sig av. Lindelöw Danielsson (2003) kallar den första processen för förberedelse. 

 

Respondenterna menar att det beror på om man har kompetens i ”huset”, det vill säga i 

företaget och om man har möjlighet att rekrytera via den vägen, som innebär intern 

rekrytering. De menar att det är oftast så att de börjar med att kolla om det finns potentiell 

kompetens i företaget, om folk är intresserad av högre befattning och att få klättra i 

karriärstegen. Precis som Granberg (2003) menar att företag har en tendens att börja med att 

söka sig till nya medarbetare att ge en högre befattning till inom företaget, vilket i sig kan 

medföra negativa bieffekter då man inte ger externa sökande någon chans.  

 

Respondenterna bekräftar att de har rekryterat internt på sistone i företaget. De gånger som 

företaget väljer att annonsera ut externt till potentiella medarbetare är inte så ofta, menar 

respondenterna. Vilket motsäger vad Mathis & Jacksons motiv syftar till varför man bör 

anställa externt och vilka positiva bieffekter detta kan medföra (Granberg 2003).   

 

Enligt våra respondenter så rekryterar man oftast internt när det dyker upp behov för att man 

anser att medarbetarna i företaget ska få chansen att få klättra uppåt i karriärstegen om de så 
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önskar och därmed tror respondenterna att kompetensen i företaget är hög och att man kan 

utvecklas som individ genom att söka sig till en högre position. Samt att de anställda har 

goda kunskaper om företaget och på ett eller annat sätt blir ”ansiktet utåt”, vilket också 

Granberg (2003) menar att det är ett sätt att kunna både behålla sina medarbetare och 

förbättra deras chanser till kompetensutveckling. 

 

När ansökningarna har kommit in så försöker man matcha kandidaternas ansökan med 

kravprofilen och detta kallar Lindelöw Danielsson (2003) för grovgallringen där man väljer 

ut mest lämpliga kandidater som går vidare till intervjufasen.  

 

Sedan är det upp till produktionschef att dela in de rekryterande chefer i små grupper, och 

titta igenom intervjufrågor som de kan tänka sig ställa under intervjuns gång till 

kandidaterna. Kahlke & Schmidt (2002) menar att som intervjuaren så måste man tänka 

igenom vilka frågor som ska ställas till kandidater för att få fram betydelsefull information.  

 

Här pågår även en rotation mellan grupperna för att ska få sin chans att få prata och lära 

känna alla kandidater. Detta kan vara bra eftersom de få se en inblick och olika 

uppfattningar om kandidaterna. Sista intervjutillfället bildar produktionschefen nya grupper 

igen som får vara med och intervjua kandidaten och här förekommer det även att man kollar 

upp referenser. Lindelöw Danielsson (2003) menar att man ska undersöka olika referenser 

hos kandidaten samt om det de har skrivit i sin ansökan stämmer.  

 

Det slutgiltiga urvalet ligger hos teamleaders som får bestämma vem som ska anställas i 

diskussion med produktionschefen, där båda parterna får uttrycka vad de tycker och känner 

kring de sista kandidaterna. Lindelöw Danielsson (2003) menar att slutvalet innebär att man 

väljer ut den lämpligaste kandidaten för tjänsten.  

 

Vi kan se likheter mellan den sociala ansatsen och vad de rekryterande cheferna använder 

för tillvägagångssätt vid rekrytering i rekryteringsprocessen. Inom den sociala ansatsen 

fokuserar man väldigt mycket på människan och hur denne hanterar mänskliga relationer 

samt individens egenskaper som den tillför i en ny arbetsgrupp, vilket också våra 

respondenter fokuserar på väldigt mycket när de rekryterar en ny chef till arbetsgruppen. De 

rekryterande cheferna menar själva att det handlar mycket om vilken slags individ det är 

som söker tjänsten och att det måste finnas en viss personkemi under första intervjutillfället.  

 

Lindelöw Danielssons (2003) teorier om en idealisk rekryteringsprocess är snarare en form 

av en instrumentell rekryteringsprocess, som inte våra utvalda rekryteringschefer använder 

sig av, just för att Lindelöw Danielssons (2003) rekryteringsprocess är väldigt teoretiskt 

uppbyggd och blir därmed väldigt strikt då det sociala samspelet inte betonas i processen.   
 

Kraven för teamleaders 

Utifrån vad samtliga teamleaders och produktionschefen har berättat, så har vi fått det 

bekräftat att det inte finns några direkta krav som man har satt på samtliga rekryterare för att 

kunna få vara med och rekrytera in nya medarbetare. De menar att det handlar om 

erfarenheten och den egna arbetsgruppens samarbete som leder till att de har kompetensen 

som krävs i rekryteringsprocesser.  

 

Dessutom har de hjälpmedel till hands om det skulle behövas i form av rekryteringsmallar 

och intervjumallar. De menar också att det är de själva som skall arbeta nära ihop med den 

nya teamledaren som ska rekryteras och att det bara är de själv som kan rekrytera rätt till den 

nya tjänsten. De baserar mycket av sina rekryteringskompetenser och färdigheter på 
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erfarenheten som de har erövrat genom att ha arbetat med rekrytering som teamleaders 

genom åren. Dock är samtliga respondenter oklara med exakt vilka kompetenser det är som 

de syftar på att cheferna har inom rekryteringsprocessen.  

 

Man ska vara kompetent inom själva intervjuprocessen som innebär man måste se till att 

både företagets och den ansökandes intressen kommer fram under själva intervjun och är 

klart och tydligt för båda parterna om vad som gäller. Man ska vara kompetent när det gäller 

frågestrategier, där det handlar om att välja ut relevanta och lämpliga frågor för intervjun 

(Kahlke & Schmidt, 2002). Det handlar om att kunna behärska rätt frågetekniker så att man 

inte ställer frågor som inte är relevanta och leder in intervjun på fel spår så den ansökande 

blir förvirrad. Vissa av våra respondenter berättar även att den enda rekryteringsutbildningen 

de har fått gå på har varit internt inom företaget. Dessutom har dessa kunskaper från 

utbildningen blivit bortglömda för att det gått så pass lång tid sedan de gick kursen.  

 

Rekryteringsutbildningen har inte heller varit långvarig då den varit i form av någon enstaka 

kurs. Samtidigt menar våra respondenter att de utformar sina egna metoder om hur de ska gå 

tillväga vid urval, intervjuprocess och beslutsfattande. Och eftersom de själva menar att de 

lyckas rekrytera rätt när de rekryterar nya kollegor så har de också kompetenserna som krävs 

för att det ska bli rätt (Kahlke & Schmidt, 2002).  

 

Kraven för arbetssökande 

Respondenter säger att de krav som gäller för att kunna få söka till en teamleadertjänst är 

följande: avslutade gymnasiestudier och goda kunskaper i det engelska språket, i både tal 

och skrift. Utifrån respondenternas förklaringar på vilka krav som finns som en 

arbetssökande måste ha i utbildningsform och språkkunskaperna så kan detta tolkas som 

Lindelöw Danielssons (2006) två krav; utbildningskravet och färdighetskravet.  

 

När vi tittar på företagets befattningsbeskrivning, (se bilaga 6.) för att söka tjänsten som 

teamleader inom försäljningsavdelningen, så ser vi att det inte står med krav på erfarenhet av 

liknande chefsroller sedan tidigare, utan bara om säljerfarenhet och inte heller där står det 

något om någon erfarenhet i försäljning i chefsposition. De är mer fokuserade på att ta upp 

vilka kunskapskrav som de kräver när man söker en teamleadertjänst.  

 

Samtidigt hävdar de att det inte är ett krav att ha haft tjänster sen tidigare som innefattat 

chefsroller men att detta är meriterande när man söker. Ledarskap är också ett begrepp som 

dyker upp ganska ofta hos respondenterna och de menar att personen i fråga som söker en 

teamleader tjänst ska vara en ledartyp men att detta inte heller är ett krav. Dock står det i en 

av deras teamleader tjänst annons (bilaga 4) följande: Du som söker skall ha erfarenhet av 

arbetsledning, vilket får oss att fundera lite på vad som egentligen gäller. Är det meriterande 

eller är det ett krav att ha haft erfarenhet av ledarskap? Dock menar Carl att i 

rekryteringssammanhang så skapar teamleaders skillnader mellan intern och extern 

rekrytering. Han menar att de har större krav på externa ansökande, medan på de interna 

kandidaterna är kraven mindre och dessa följs inte alltid helt. Vidare menar han att 

internrekrytering handlar om att man känner kandidaterna sen tidigare som söker tjänsten, 

man vet hur den här individen fungera i arbetet och individen har mer kunskaper om 

företaget.  

 

När Granbergs (2003) tre komponenter knyts ihop med varandra så får man ut ordet 

kompetens. De interna jobbar för företaget och har en viss kompetens. Genom att rekrytera 

intern så har personalen en vilja att söka tjänsten. Det är genom tillfället som fokus läggs på 

kunskap och personalen har en vilja att visa upp sin kunskap genom att söka tjänsten. Det är 
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då Granberg menar man har en äkta kompetens, men vi ställer oss frågan då: vad är en äkta 

kompetens?  

 

Vår tolkning av vad Granberg (2003) skriver om vad han kallar för ”äkta kompetens” är 

något som vi kan koppla till Bourdieus (1986) symbolisk kapitalbegrepp. Våra respondenter 

förklarar att den viktigaste kompetensen som de söker hos en ny chef är den sociala 

kompetensen men samtidigt tror vi att om det ska kunna bli en äkta kompetens som 

Granberg kallar det, så måste man ha flera olika delar än bara den sociala aspekten. Där 

kommer Bourdieus kapitalformer in som formar, vad vi tolkar, som en äkta kompetens är.  

 

Det är viktigt att hålla i åtanke att Lindelöw Danielsson har en förhållandevis instrumentell 

syn på hur en rekryteringsprocess ska gå till och det är inte alltid att man i företag går efter 

de riktlinjer som används i teorin. Dock kan man se en mer verklighetsanpassad syn på krav 

när man går efter Ellström (1992) definition på vad kvalifikationer i en arbetssökandes 

position kan innebära. Där kvalifikationer i form av utbildning och arbetsliv som 

kombineras och formar individens kompetenser som arbetsgivaren ser när denne ville 

rekrytera in en ny medarbetare och det är den tolkningen vi får när våra respondenter 

förklarar vilka kvalifikationer som är viktiga för just de i rekryteringsprocessen.  

 

Uppfylls kraven för arbetssökande?  

Samtliga av våra respondenter menar att man uppfyller kraven när det handlar om externa 

rekryteringar för att man vill ha att externa sökande ska ha haft liknande erfarenheter inom 

liknande tjänster tidigare så att man inte behöver utbilda dem när de väl anställs på företaget. 

Bolander (2002) menar att i den psykometriska ansatsen lägger man stort fokus på den 

ansökandes meriter, det vill säga utbildning och erfarenheter sen tidigare.  

 

Men samtidigt menar respondenterna att man inte alltid uppfyller kraven för ansökande när 

det gäller internrekryteringar för att man vill ge sina medarbetare i verksamheten chansen att 

kunna vidareutvecklas och få klättra i karriärstegen. Här tycker respondenterna att det går 

bra att utbilda de internrekryterade efter att de blivit anställda, då man är villig att ge de mer 

tid och lyssna mer på vilka behov de har. Bolander (2002) menar att i den sociala ansatsen 

så handlar det mer om att man inte ser så mycket till vilka meriter som den ansökande har i 

form av utbildning och erfarenheter utan man lägger fokus på att försöka få en bild av vem 

individen är och hur den beter sig i sociala sammanhang i arbetet senare. Man tror att 

människan kan förändras och utvecklas i den sociala ansatsen.  

 

Våra respondenter påpekar att det handlar mycket om den sociala interaktionen mellan 

rekryterare och arbetssökande. Där magkänslan spelar en stor roll utifrån vilken slags 

personkemi som uppkommer mellan rekryterare och arbetssökande under intervjutillfället 

och där rekryteraren tycker att en viss arbetssökande har det som krävs för att kunna fungera 

i den eventuellt nya arbetsgruppen. Nilsson (2006) menar att det inte bara är formella 

kompetenser eller tidigare erfarenheter som en arbetsgivare är ute efter när man ska anställa 

en ny medarbetare, utan att det finns andra faktorer som spelar en roll som kan utspela sig i 

form av social kompetens och har en personlighet som arbetsgivaren kan finna tilltalande.  

 

Bertil sticker ut med att förklara att han önskar att de hade använt sig av urvalsinstrument i 

rekryteringssammanhang i form av begåvningstest och liknande. Då detta hade visat mer på 

hur individen i fråga hade klarat sig i arbetet och inte bara lagt fokus på hur individen är och 

hur den fungerar rent socialt sett. Bolander (2002) tar upp urvalsinstrumentanvändningen i 

den psykometriska ansatsen där hon menar att man inte gör några undantag för de sökande 

och alla behandlas på likadana villkor i rekryteringsprocessen, från början till slut. 
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Kompetens eller arbetserfarenhet? 

Samtliga respondenter förutom en, menar att när man har arbetserfarenhet så har man även 

kompetens. De menar att man har haft erfarenheter av arbetsuppgifter som har medfört att 

man har lärt sig göra saker på rätt sätt i form av färdigheter och kunskaper som man kan 

använda sig av i framtiden. Frida menar att man inte kan studera sig till att lära sig att skaffa 

erfarenhet i form av social kompetens och samarbetsförmåga, utan det är något man måste 

ha upplevt för att kunna lära sig av och skapa erfarenheter av det.  

 

Respondenterna menar att det gäller att man har rätt slags kompetens och arbetserfarenhet 

för att kunna vara attraktiv till positionen som behöver tillsättas i chefsrekrytering och det 

kan man ännu en gång kopplas till vad Bourdieu (1986) menar att om man ska kunna få ett 

symboliskt kapital så måste ens sociala samt kulturella kapital erkännas av, i detta fall 

rekryterarna, och det är först då man kan säga att cirkeln blir fullbordad. Genom att man får 

ett erkännande samt blir attraktiv i rekryterarnas ögon som potentiell medarbetare för 

arbetet. Samtidigt handlar det om att individen måste kunna göra sig själv så anställningsbar 

som möjligt både utifrån kompetens eller andra färdigheter menar Garsten & Jacobsson 

(2004), vilket våra respondenter också menar gäller när de rekryterar nya chefer.  

 

Bertil menar att man kan skaffa sig kompetens inte bara i form av utbildning utan också 

utifrån andra källor exempelvis färdigheter som man har haft med sig sen tidigare 

erfarenheter. Exempelvis genom lärande via sin omgivning och nätverk. Vi tolkar att det 

Bertil talar om, hur man skaffar sig den här typen av kompetens, är genom självlärande. 

Man upplever saker och man tar till sig dessa erfarenheter och använder sig av det när det 

behövs.  

 

Garsten & Jacobssons (2004) teorier om anställningsbarhet och Bourdieus (1986) 

kapitalbegrepp kan tillsammans ses som ett innehav av makt hos individen, som denne kan 

använda sig av i arbetsrelaterad, mer specifik i rekryteringssammanhang då arbetsgivaren 

ser individens kompetens, färdigheter och andra egenskaper som attraktiva och därmed blir 

individen mer anställningsbar. Då den här typen av individuell makt kan ses som en form av 

self-governing competence, där individen tar ansvar för sig själv för att kunna utvecklas så 

mycket som möjligt i sitt arbete.  
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Kapitel 7 

DISKUSSION 

 

Resultatdiskussion 

Vårt ursprungliga mål med studien var att få nedanstående frågeställningar besvarade på 

bästa möjliga sätt och vi ansåg att personliga intervjuer var lämpligast för att få dessa 

frågeställningar besvarade.  

 

Frågeställningar: 

 

 Vilken betydelse tillskrivs begreppen kompetens i ett rekryteringssammanhang 

utifrån de rekryterande chefernas perspektiv? 

 

 Hur går rekryteringsprocessen till samt vilka krav finns det på chefer intern inom 

företaget för att få rekrytera? 

 

 Vilka krav ställs det för de arbetssökande i rekryteringsprocessen och på vilket sätt 

upplever cheferna att dessa krav uppfylls? 

 

Nyckelorden i vår studie blev; kompetens och rekrytering och dessa har använts flitigt 

genom hela uppsatsen. Syftet med denna studie är att undersöka hur ett urval rekryterande 

chefer värderar sökandes kompetens vid en chefsrekrytering på det utvalda företaget.  

 

Det visade sig att vår förförståelse stämde relativt bra överens med vad som sker ute i 

verkligheten i företaget vi har valt att undersöka. Anledningen till varför vår förförståelsen 

stämde bra överens med hur det fungerar i praktiken, var för att respondenterna menade klart 

och tydligt att om man ska kunna rekrytera rätt så måste man kunna samarbeta med varandra 

inom gruppen, för att komma fram till vem man ska anställa. Enligt respondenterna så för 

man alltid en gemensam dialog om vilken individ som är lämpligast för en chefsposition i 

rekryteringsprocessen innan man har bestämt sig för att anställa en person.  

 

I praktiken visade det sig att man värderar kompetens i form av arbetserfarenhet från 

liknande tjänster sedan tidigare och social kompetens när man söker en chefstjänst högst. 

Social kompetens blev ett nyckelbegrepp för våra respondenter. 

 

Samtidigt har vi utifrån vårt resultat också kommit fram till att respondenterna förknippar 

begreppet kompetens med utbildning i högre former, exempelvis högskole- och 

universitetsstudier, men som inte alltid, ses som relevanta när de söker nya medarbetare till 

en chefstjänst, utan den sociala kompetensen har större betydelse hos de rekryterande 

cheferna.  

 

En av våra respondenter påpekar att för honom är det inte viktigt om man har en utbildning i 

sin ryggsäck som man har gått för ett antal år sen utan det är vad du kan här och nu som 

spelar roll. Men då undrar vi om den kompetensen som han beskriver som utbildning inte är 

relevant även om man har gått den för ett antal år sen, då ens kunskaper finns kvar i ens 

bakhuvud under tiden som går och det kan hända att man kan plocka ut de kunskaperna när 

det väl behövs och använda de på ett nyttigt sätt.  
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Vi ser ett mönster av eventuellt problemskapande i rekryteringen när det gäller intern samt 

externrekrytering. Då man varken använder sig av urvalsinstrument som Bolander (2002) 

menar att man bör göra i den psykometriska ansatsen, som kan verka en aning strikt och 

lägger större fokus på organisationen än på individerna i fråga som söker en tjänst. Men 

samtidigt sätter man alla sökande i samma sits där det går ut på att alla ska få samma villkor 

och det råder mer rättvisa.  

 

Vi tolkar det som att våra respondenter anser att de har den kompetensen som krävs för att 

kunna rekrytera rätt i rekryteringsprocesser utifrån deras egna resonemang. Kraven som vi 

trodde att de har på rekryterarna på företaget existerar inte, trots att det är ett relativt stort 

företag med många olika funktioner. Det verkar råda en tillit i företaget som visar tydligt att 

man hellre ger sina anställda möjligheter att testa på nya arbetsuppgifter istället för att vara 

strikta och utgå ifrån en specifik riktning när det gäller att erhålla vissa kompetenskrav 

gällande rekrytering.  

 

Metoddiskussion 

Det är alltid efter att man är klar med något stort som man tänker efter vad som kunde ha 

gjorts bättre och vilka fällor man kunde ha undvikit. Vårt första bekymmer med själva 

uppsatsen var nog att vi inte hade gjort en utförlig tidsplanering. Detta borde vi ha gjort 

eftersom det kunde ha bidragit till att vi inte hade behövt stressa och oroa oss för vad som 

fattades att göra under uppsatsens gång.  

 

Vi önskar också att vi hade haft mer tid för att inspireras mer utifrån litteratur och 

undersökningar som gjorts tidigare. Litteratursökningen inser vi nu i efterhand är väldigt 

viktigt för att det finns så mycket information som är nödvändig att gå igenom innan man 

påbörjar en studie.  

 

Ett problem som vi upplevde var avgränsningen av ämnesvalet i studien som vi valde att 

undersöka. Kompetens och arbetserfarenhet är två begrepp som ingår i varandra och detta 

har vi insett nu i efterhand. Kompetensbegreppet kan ses som den största faktorn där små 

delar ingår och utgör en helhet. Arbetserfarenhetsbegreppet försvårade vår studie något, just 

för att det var ett så pass minimalt område som det gjorts forskning kring. Trots många 

ansträngningar, när det gäller både svensk och engelsk litteratur och forskning kring 

arbetserfarenhetsbegreppet, så fann vi lite information och den informationen som vi 

lyckades hitta var inte relevant för vår studie.  

 

Intervjuguiden som vi utformade bidrog till att det skapades oklarheter hos respondenterna 

under intervjuernas gång. I och med att intervjufrågorna var så utbredda så var det jobbigt 

för oss att försöka förklara för respondenterna vad vi menade med kompetens- och 

arbetserfarenhetsbegreppet. Anledningen till varför detta försvårade för våra intervjuer var 

för att vi inte hade klargjort för oss själva vad vi egentligen menade med kompetens och 

arbetserfarenhet.  

 

Nu i efterhand så hade vi kunnat fokusera på att intervjua endast produktionschefer och hur 

deras rekryteringsprocess går till när man rekryterar andra nya chefer på samma nivå till 

olika avdelningar i företaget. Det hade kunnat ge ett kompletterande resultat då 

produktionscheferna har större ansvarsområden att ta hand om.  

 



32 

 

Litteraturdiskussion 

Vi använde oss av bibliotekets databaser för att försöka hitta relevant internationell 

forskning kring kompetens och rekrytering som var vetenskapligt baserad men det visade sig 

att den forskningen som fanns kring våra utvalda ämnen inte var relevanta för vår studie. Vi 

är fullt medvetna om att ha med internationell forskning i uppsatsen har ett egenvärde men 

det skulle inte vara lämpligt att ta med internationell forskning bara för sakens skull som 

ändå inte kommer bidra med något i studien.  

 

Vi valde att dela in våra teoretiska utgångspunkter i två olika kategorier; den instrumentella 

samt den problematiserande. Den instrumentella kategorin innehåller teorier som forskarna 

har kommit fram till kring kompetensbegreppet och rekrytering, som kan användas i form av 

en handbok. I denna kategori ingår följande forskare: Ellström (1992), Keen (1993), 

Grandberg (2003), Lindelöw Danielsson (2003) och Kahlke & Schmidt (2002).  Vi tycker 

ovanstående forskare har använts i studien som en slags grund för att kunna bygga på våra 

huvudteorier.   

 

Medan den problematiserande kategorin innehåller forskare som Bourdieu (1986 & 1992), 

Herlitz (2001), Persson (2000) och Garsten & Jacobsson (2004). Den problematiserande 

kategorin av teorier innebär för oss teorier uppbyggnad som kan utvecklas och tolkas på vårt 

eget sätt. Eftersom ett av våra nyckelbegrepp är kompetens som kan vara i form av 

arbetserfarenhet och social kompetens så såg vi möjligheter till att koppla till Bourdieus 

kapitalbegrepp: social och kulturellt kapital, just för att den här uppsatsen handlar om 

individers tankesätt kring olika situationer som i detta fall blev rekryteringsprocesser, där 

individer försöker förstå och bedöma andra individer. Bourdieus kapitalbegrepp tycker vi 

handlar om individers maktförhållande och detta kopplade vi till kompetens och rekrytering.  

 

Framtidsdiskussion 

Våra rekommendationer för framtida forskning inom chefrekryteringar utifrån rekryterares 

syn på begreppen kompetens och arbetserfarenheter är: 

 

Jämförelse mellan flera olika expanderande företag inom chefsrekryteringar på VD-nivå 

samt externa hjälpmedel i rekryteringsprocesser.  

Könsperspektivet – manligt och kvinnliga chefsrekryteringar.  

Etniska perspektivet – hur man värderar inrikesfödda samt utrikesfödda kandidater på 

chefsnivåer. 

Göra jämförelser med andra företag, minst två olika företag och få olika perspektiv på vilka 

skillnader det finns mellan rekryteringsprocesser. 

 

Slutsatser 

Resultatet som vi har fått fram är att de rekryterande cheferna tillskriver kompetens 

begreppet som i form av utbildning och erfarenheter i rekryteringssammanhang.  

 

Rekryteringsprocessen handlar i det här utvalda företaget om att man först och främst ska 

kunna samarbeta med varandra som rekryterare för att kunna komma fram till bästa 

resultatet för företagets del och därmed har vi fått det klartgjort att man inte följer formella 

steg i processen utan man går mycket på magkänsla av vem som passar in i arbetsgruppen.  

Det existerar dock inga krav som ställs på cheferna för att kunna få vara med och rekrytera 

nya chefer, förutom de grundläggande kraven: gymnasiekompetens och språkliga kunskaper.  
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Några specifika krav ställs inte på arbetssökande mer än de grundläggande krav som en 

formell utbildning på gymnasial nivå och språkkunskaper. Dock finner de att det är 

meriterande att man har haft erfarenheter från liknande arbeten och den sociala kompetensen 

lägger de stor vikt vid.  

 

Den väsentligaste slutsatsen som vi har kommit fram till i den här studien är att social 

kompetens samt kompetens i form av arbetserfarenhet har en stor betydelse hos de 

rekryterande cheferna som deltog i vår studie. 

 

Avslutande reflektioner 

Tanken med den här kandidatuppsatsen var att vi som forskare skulle lära oss mer om hur 

det går till i rekryteringsprocesser och vilka faktorer det är som avgör vem som får en 

chefsposition på det utvalda företaget men samtidigt hade vi också som mål att kunna bidra 

med eventuella nya idéer till företaget när det gäller deras rekryteringsprocesser. Vi hoppas 

på att de rekryterande cheferna känner att vi har bidragit med någon form av förbättring till 

deras rekryteringsprocess. Vi skulle vilja att cheferna prioriterar kompetens i form av 

utbildning lika högt som de prioriterar kompetens i form av arbetserfarenhet. 

Förhoppningsvis kommer den här studien bidra med att de får en annan syn på 

kompetensbegreppet.  
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BILAGOR 

 

Bilaga 1.  

 

Missivbrev  

 

Hej! 

 

Vi är två studenter som heter Basira Said och Emy Le och vi studerar organisations- och 

personalutveckling i samhället vid Högskolan i Borås. Just nu skriver vi vår kandidatuppsats 

och vårt mål är att undersöka vilken syn chefer har på kompetensbegreppet i en 

rekryteringsprocess för att kunna anställa rätt medarbetare på chefsnivå. 

 

Vi vill ta reda på hur teamleaders och produktionschef resonerar kring kompetens i 

rekryteringsprocesser vad gäller rekrytering på chefsnivå. Detta ämne intresserar oss för att 

det är något som är aktuellt ute i arbetslivet hela tiden bland aktiva arbetssökande. 

 

Vi är mycket tacksamma om du vill ställa upp på en intervju med oss! 

Intervjuerna kommer enbart att användas till kandidatuppsatsen och samtliga respondenter 

som ställer upp på intervjuer kommer att förbli anonyma genom hela studien. Själva 

intervjun tar cirka en timme att utföra. 

 

Vi tror att denna kandidatuppsats kommer att intressera det aktuella företaget för att det 

eventuellt kan leda till nya utvecklingar inom området rekrytering, i och med att anställda 

som arbetar med rekrytering i företaget ger sin syn på rekrytering vad gäller kompetens. 

 

Om du har några frågor eller funderingar kan du höra av dig till oss eller vår handledare. 

 

Basira Said 070-XXXXXXX s0XXXX@utb.hb.se 

Emy Le 073-XXXXXXX s0XXXX@utb.hb.se 

 

Handledare  

Goran Puaca 

E-post: goran.puaca@hb.se 

Tel: 033-4354277 

 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Basira Said & Emy Le 
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Bilaga 2. 

 

Intervjuguide 

 

Om företaget 

 

Hur många chefer har ni som arbetar med rekrytering på er avdelning? 

Vilka positioner har dessa? 

 

Teamleader 

 

Kan du berätta lite om ditt arbete? 

Vad har du för utbildning? 

Hur länge har du arbetet på företaget? 

Hur många medarbetare har du ansvar för? 

Hur fick du positionen som teamleader/produktionschef? 

Hur länge har du arbetat som teamleader/produktionschef? 

 

Rekrytering för enskild teamleader 

 

På vilket sätt arbetar du med rekrytering? 

Vilka krav finns det på teamleaders för att kunna får vara med och rekrytera? 

Kompetens? 

Vilka erfarenheter har du som teamleader vad gäller rekrytering? 

Hur ofta är du med och rekrytera på chefsnivå? 

Hur mycket är du involverad i besluttagande processen i en chefsrekrytering? 

Vem beslutar om ni får rekrytera nya medarbetare på chefsnivå i ert företag? 

Hur ofta rekryterar ni i företaget på chefsnivå? 

 

Rekryteringsprocess 

 

Vilka olika steg har ni i rekryteringsprocessen? 

Hur länge brukar en rekryteringsprocess pågå? 

Vilka personer är involverade i rekryteringsprocessen? 

Varför just dessa personer? 

Vilka krav har ni formulerat som ni använder när ni ska rekrytera på chefsnivå? 

Uppfylls alltid dessa krav? 

Gör ni undantag i vissa situationer för kandidaterna? 

Hur rekryterar ni? 

Intern eller extern rekrytering? 

Vilket föredrar ni på ert företag? 

Varför? 

Vad finns det för fördelar och nackdelar med intern och extern rekrytering? 

Varför? 

Vilka av dessa två använder ni er mest av? 

Tas det in extern hjälp för rekrytering? 

Varför? 

Hur kommer ni fram till vilken av kandidaterna som skall anställas? 

Vem tar beslutet? 

Varför just denna/dessa personer? 
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Kompetens 

 

Hur definierar du begreppet kompetens? 

Är kompetens viktigt? 

Varför? 

Hur resonerar du kring begreppet kompetens i en rekryteringssituation? 

Är kompetens ett krav när man söker arbete på chefsnivå på ert företag? 

Varför? 

Har ni någonsin anställt endast utifrån kandidaters kompetens? 

Varför? 

 

Arbetserfarenheter 

 

Hur definierar du begreppet arbetserfarenhet? 

Är erfarenhet viktigt? 

Varför? 

Hur resonerar du kring begreppet erfarenhet i en rekryteringssituation? 

Är erfarenheter ett krav när man söker arbete på chefsnivå på ert företag? 

Varför? 

Har ni någonsin anställt endast utifrån kandidaters erfarenheter? 

Varför? 

Vilken tycker du väger tyngst: kompetens eller erfarenheter? 

Varför? 
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Bilaga 3.  

 

Annons för teamleader rekrytering.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



40 

 

 

Bilaga 4. 

 

Intervjumallen vid anställningsintervju.  
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42 
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44 

 

Bilaga 5. 

 

Företagets rekryteringsprocess.  
 

Rekrytering 
När ett personalbehov uppstår pga. uppsägning, nya arbetsuppgifter eller ökad 

arbetsbelastning gör chefen i första hand en behovsinventering. 

Rekryteringen skall vara godkänd av VD.  

 

Verktygslåda för rekrytering 
Personalavdelningen har tagit fram en ”verktygslåda” till hjälp i rekryteringsprocessen. Det 

finns t ex intervjumall, kravprofilinnehålla, telefonintervju m.m. 

 

Förhandlingsskyldighet 
Vid inrättande av nya befattningar eller organisationsförändringar har företaget alltid primär 

förhandlingsskyldighet gentemot de fackliga organisationerna. Detta innebär att 

Personalman och ansvarig linjechef kallar till förhandling och att protokoll skrivs. 

 

Tidsplan  
Rekryterande chef ihop med personalman utformar en relevant tidsplan för 

rekryteringsprocessen. 

 

Annonsering 
Annonsens utformning sker enligt företagets policy i samverkan med katalogproduktion.  

 

Internannonsering 
Rekryteringskanaler internt finns. Ansökningstiden internt bör vara ca två veckor. 

 

Externannonsering 
Vid en externrekrytering annonseras på företagets hemsida, Platsbanken, TRR, Monster, 

Manpower samt vid behov övriga lämpliga media. Vid extraordinära behov kan 

searchföretag anlitas. Jobbsökande som idag inte är anställda på företaget söker jobb via vår 

hemsida. 

 

Policy familjemedlemmar 
Från och med 1 september, 2000 gäller att anställdas familjemedlemmar endast i 

undantagsfall kan få fast anställning inom företaget. 

Som familjemedlem räknas familj i samma hushåll, föräldrar, barn och syskon. 

Familjemedlemmar har fortfarande möjlighet att få tillfällig anställning som exempelvis 

studerande. 

 

Urval 
Ansvarig linjechef och personalman gör så snart som möjligt efter sista ansökningsdag ett 

urval bland de sökande och beslutar om vem som skall kallas till intervju. Kallelse till 

intervju sker via Personal. 

 

Intervjutillfället 
Intervjun utförs gemensamt av personalman och rekryterande chef.  

 

Bedömning 
Efter genomförda intervjuer sker avstämning mellan rekryterande chef och personalman.  

http://www.redcats.com/nordic
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Referenstagning 
Referenstagning skall alltid ske på slutkandidaterna. Det är lämpligt att kontakta två eller 

flera referenspersoner för att få in synpunkter om de sökande från tidigare befattningar. 

 

Förhandlingsskyldighet 
Vid chefstillsättningar eller vid tillsättning av övrig befattning som enligt MBL är av 

betydelse för de anställda har företaget skyldighet att förhandla tillsammans med berörda 

fackliga organisationer. Detta innebär att arbetsgivaren skall kalla till förhandling innan 

beslut fattas om vem som ska erbjudas vakant tjänst. De fackliga organisationerna skall 

också ha möjlighet att träffa företagets kandidat samt också få tid att skaffa sig en 

uppfattning om övriga sökande, om de så begär. 

 

Beslut om anställning  
När samtliga steg är genomförda beslutas om anställning. Rekryterande chef erbjuder 

anställning och kommer överens om villkoren (provanställning är att föredra). 

Personalmannen utformar underlag för anställningsavtal som signeras av arbetsgivare och 

arbetstagare. Avtalet innehåller två sidor, dels formalia kring anställningsform, lön, 

tillträdesdatum, uppsägningstid etc., dels en befattningsbeskrivning av tjänsten eller 

huvudsakliga arbetsuppgifter. Avtalet undertecknas av samtliga parter så snart som möjligt. 

Introduktionsarbetet startar (se kapitel om Introduktion). 

 

Information  
Personalman informerar lönekontor som lägger in uppgifterna i lönesystemet samt ordnar 

stämpelkort. Personalman avslutar rekryteringen och besked ges till de sökande som inte fått 

tjänsten.  

 

Avslut och utvärdering 
Efter avslutad rekrytering informeras övriga sökande att de inte fått tjänsten. 

Ansökningshandlingarna på den som fått tjänsten arkiveras i mappen på lönekontoret. Chef 

och personalman utvärderar tillsammans rekryteringsprocessen som sparar 

dokumentationen; Höll tidsplanen?  

Rätt rekryteringskanaler? Rätt person? Kostnad? Vilka lärdomar kan vi dra till nästa gång?  
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Bilaga 6. 

 

Kravspecifikation 

 

BEFATTNINGSBESKRIVNING 

 

Benämning:  Teamledare, Försäljning 

 

Arbetsuppgifter: Leda, planera och utveckla teamen 

Sätta mål för team och individ. 

Stimulera till en positiv arbetsmiljö  

Vara delaktiga i förändrings- och utvecklingsarbete inom avdelningen och i företaget  

 Ansvara för att Teamledarna blir ett team 

 

I detta ingår bl a                                             PU-samtal 

    Frånvaro/Rehab 

    Rekrytering/Uppsägningar 

    Information 

    Nedbrytning och uppföljning av mål 

    Kvalitetssäkring/Utbildning 

    Fysisk- och psykisk arbetsmiljö 

    Kort bemanning/Närvaro 

    Ledighet av personliga skäl 

    Bevaka att lagar och avtal efterlevs 

    Arbeta på telefon 

 

Kunskap                   Systemkunskap 

    Företagskunskap 

    Kundkunskap 

    Engelska 

    Säljerfarenhet 

    Social kompetens 

 

 


