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Abstract 

 

Denna uppsats belyser hur rekrytering av behandlingspersonal går till på sex HVB-hem 

(Hem för vård eller boende). Syftet var att undersöka vilka kompetenser som efterfrågades 

av cheferna. Frågeställningarna berör huruvida rekryteringsprocessen på HVB-hemmen vilar 

på vetenskaplig grund samt hur den slutgiltiga bedömningen av kandidaterna görs. 

Uppsatsen genomfördes med utgångspunkt i teorier om rekryteringsprocessen, kompetens, 

intelligens och personlighet. Sex chefer eller biträdande chefer intervjuades om 

rekryteringsprocessen på respektive HVB-hem. Resultaten visar att rekryteringsprocessen 

inte vilade på vetenskaplig grund utan på praxis och tidigare erfarenheter. Bedömningen av 

kandidaterna gjordes dels utifrån fastställda kriterier som utbildning, erfarenhet och 

personlighet men även utifrån chefernas magkänsla i samband med anställningsintervjuerna. 

De kompetenser som efterfrågades var personliga förmågor som personlig mognad, energisk 

och stabil samt sociala färdigheter som samarbetsförmåga, relationsskapande och muntlig 

kommunikation. Av resultaten framgår att framgångsrik rekrytering visserligen kan 

genomföras med begränsade insatser men ett systematiskt och mer omfattande förfarande 

som förespråkas i rekryteringslitteraturen ger dock större möjligheter att förutspå 

arbetsprestation och anställa rätt medarbetare. 

 

 

Abstract 

 

This study shows the process of recruiting personnel at six HVB-institutions (Home for 

treatment and housing). The purpose of the study was to explore what competencies the 

managers were searching for when employing new personnel. The questions at issue were if 

the recruiting process was relying on scientific grounds and how the final evaluation of the 

candidates was made. The study was carried out on basis of theories on recruiting process, 

competencies, intelligence and personality. Six managers or assistant mangers were 

interviewed about the recruiting process at each institution. The results show that the 

recruiting process didn’t rely on scientific grounds but instead on practice and experience. 

The evaluation of the candidates was made partly on fixed criteria’s like education, 

experience and personality but also regarding the managers’ gut-feeling during the 

employment interview. The competencies required by the managers were personal abilities 

like personal maturity, energetic, stable and social skills like ability to cooperate, ability to 

form relations and verbal communication. The results show that successful recruitment can 

be carried out with limited work effort but a more structured and extensive procedure, as 

prescribed in recruitment literature, provides greater possibilities to predict work 

performance and hire the right co-worker.   
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Chefen sitter med pannan i djupa veck. Bara ett par minuter tidigare har hennes bäste 

medarbetare sagt upp sig då hon blivit erbjuden en chefstjänst på ett annat HVB-hem. 

Tankarna snurrar; Vad ska jag göra nu? Vem ska kunna fylla hennes plats? Hur ska det gå 

nu när vi har fullt av ungdomar här och så ska hon sluta? Tankarna avbryts av att telefonen 

ringer och när samtalet är slut har hon bestämt sig. Vi måste rekrytera en ersättare så fort 

som möjligt. Men vem ska vi ta? Hur ska den personen vara? Ska det vara en man eller 

kvinna? Vad ska den ha för utbildning och erfarenhet? Vilken kompetens vill jag ha? Vilken 

saknar vi i arbetsgruppen? Hur ska hon eller han passa in i gruppen? Och med 

ungdomarna?” 

 

 Denna uppsats belyser hur rekrytering av behandlingspersonal går till på sex olika 

Hem för Vård eller Boende, fortsättningsvis HVB-hem. Det övergripande målet är att 

undersöka hur rekryteringsprocessen går till på HVB-hem. Syftet är att ta reda på vilka 

kompetenser som efterfrågas av cheferna då behandlingspersonal ska anställas på HVB-

hem. Det finns ingen tidigare forskning kring rekryteringsprocessen på HVB-hem så den här 

uppsatsen utgår från den preskriptiva litteratur som finns på ämnet och bakomliggande 

teorier. De teoretiska grunderna som beskrivs i uppsatsen utgår från kompetensbegreppet 

som definieras och utvecklas. Intelligens och personlighet är två vanliga begrepp inom 

arbetspsykologin som har nära anknytning till kompetensbegreppet. Även de beskrivs för att 

ge en större bild av de komplexa delar som ingår i mänsklig kompetens. Inom socialt arbete 

är begreppet personlig lämplighet vanligt förekommande. I uppsatsen presenteras en kort 

beskrivning av begreppet för att ge en bild av vad som krävs för att arbeta på HVB-hem. Det 

finns många parametrar som ger en framgångsrik rekrytering. Dessa beskrivs och utvecklas i 

avsnittet rekryteringsprocessen. I metodavsnittet beskrivs undersökningens genomförande 

och därefter presenteras resultaten. Avslutningsvis diskuteras resultaten utifrån uppsatsens 

syfte, frågeställningar och antaganden. 

 

 Bakgrunden till denna uppsats är den flitiga debatten kring HVB-hemmen och deras 

verksamheter som pågått under 2000-talet. Mellan åren 2006 och 2008 genomförde 

Länsstyrelsen i samarbete med Socialstyrelsen en nationell tillsyn av samtliga HVB-hem i 

Sverige. Resultatet av tillsynen visade på allvarliga brister hos en del av HVB-hemmen och 

därför har ett omfattande arbete inletts för att komma till rätta med dessa brister 

(Socialstyrelsen, 2009b). Socialstyrelsens avdelning för Kunskapsstyrning arbetar med 

vägledning och riktlinjer för evidensbaserad praktik. Den ska säkerställa att de metoder som 

används i behandlingen skall bygga på bästa tillgängliga kunskap och skapa förutsättningar 

för bästa möjliga behandlingsresultat (Ljunggren, 2010). En viktig förutsättning för detta blir 

då personalen som arbetar på HVB-hemmen. Det saknas idag tydliga krav från 

Socialstyrelsen på vilka kompetenser och färdigheter behandlingspersonal behöver ha för att 

arbeta enligt evidensbaserade metoder på HVB-hem (Socialstyrelsen, 2009a). Däremot har 

Socialstyrelsen ett material med förslag på kompetensbeskrivningar som skulle kunna 

användas i socialt arbete (Socialstyrelsen, 2004). 

 

 Ett HVB-hem är ofta ett litet företag eller en mindre enhet av en större organisation. 

Vanligtvis arbetar mellan 10 och 20 personer på HVB-hemmen med mellan 6 och 15 

klienter. Ibland finns även en egen skola i anslutning till HVB-hemmet. Samtidigt som 

HVB-hemmen arbetar med behandling är de även småföretagare och ställs inför samma 

företagsekonomiska och organisatoriska utmaningar som andra småföretagare. De är t.ex. 

också beroende av lyckade rekryteringar för att få kompetenta medarbetare som gör ett bra 

klientarbete. Klienterna som bor på HVB-hemmen är oftast mellan 13 och 21 år gamla och 

har skiftande problematik. De har dock behov av trygga, stabila vuxna och en tydlig struktur 
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(Larsen, 2004). Felaktig rekrytering skulle därför kunna äventyra deras psykiska mående, 

utveckling och behandlingsresultat.  

  

Kompetens 

 En mängd företag beskriver hur viktiga deras anställda är för företagets framgångar. 

”De anställda är Volvo Personbilars viktigaste tillgång och källan till vår konkurrensfördel” 

(Volvo Personbilars hemsida, 2010). Då medarbetarna beskrivs som företagens främsta 

tillgång är rekrytering av ny personal och förmågan att behålla sin erfarna personal viktiga 

framgångsfaktorer för alla företag oavsett bransch. Kompetenta medarbetare kan vara en 

viktig konkurrensfördel och rätt rekrytering kan innebära ökad kostnadseffektivitet och 

arbetsprestation (Cook, 2004; Schmidt & Hunter, 1998). Felaktig rekrytering kan tvärtom 

innebära stora kostnader för företaget (Lindelöw, 2008).  

   

 Kompetens är ett väl använt begrepp inom arbetslivet och ofta nära förknippat med 

kunskaper och färdigheter. Kompetensbegreppet fokuserar på relationen mellan människa 

och arbete till skillnad från andra begrepp som beskriver människors kunskaper och 

färdigheter, t.ex. förmåga, kapacitet och kvalifikation (Sandberg & Targama, 1998). Att 

definiera kompetens har visat sig svårt med tanke på de många olika definitioner och 

uppfattningar som förekommer i litteraturen (t.ex. Cook, 2004; Lindelöw, 2008; Sandberg & 

Targama, 1998). Den som används här är ”Kompetens är en uppsättning karaktäristika hos 

en person och visar sig i en beteendemässig repertoar som gör att personen framgångsrikt 

klarar av en given situation eller roll eller ett givet arbete.” (Kahlke & Schmidt, 2002, s. 53).  

 

 Det finns flera perspektiv att utgå från när det gäller att ta sig an begreppet 

kompetens. Ett pedagogiskt synsätt utgår från att kompetens är en individs potentiella 

förmåga att utföra sitt arbete (Rönnqvist, 2004). I detta synsätt spelar lärande en central roll  

t.ex. formella och ickeformella utbildningsaktiviteter samt informellt lärande i det dagliga 

arbetet. En tolkande ansats av kompetens utgår från fenomenologiska grundantaganden om 

att människan och verkligheten existerar tillsammans och inte kan separeras samt att 

människans erfarenhet av verkligheten är grunden för mänsklig kunskap (Sandberg & 

Targama, 1998). Den fokuserar på individens tankar och föreställningar om vad arbetet 

innebär. Förståelse är centralt i tolkande ansats då människors kunskaper och färdigheter är 

beroende av deras förståelse av arbetet. Ett tredje perspektiv på kompetens är det 

rationalistiska (Sandberg & Targama, 1998). Det har sitt ursprung i Scientific Management, 

den rationalistiska vetenskapstraditionen, som utvecklades av Frederick W. Taylor i början 

av 1900-talet. Det rationalistiska perspektivet har en dualistisk verklighetssyn och menar att 

det finns en sann verklighet som kan studeras oberoende av människan. Allting som händer i 

verkligheten är beroende av yttre faktorer. Vidare förklaras allt mänskligt handlande av 

människornas egenskaper. Det är dessa egenskaper, d v s kunskaper och färdigheter, som 

definieras som kompetens. Genom att synliggöra människors kompetenser kan deras 

handlande förklaras men även förutspås enligt rationalistiskt synsätt.  

 

 Både i litteraturen och i forskningen som finns kring rekrytering och kompetens är 

det rationalistiska perspektivet dominerande (Cook, 2009; Lindelöw, 2008; Sandberg & 

Targama, 1998; Schmidt & Hunter, 1998). Det finns dock kritik mot att kompetens enbart 

skulle innefatta kunskaper och färdigheter, främst från förespråkare av tolkande perspektiv 

(Sandberg & Targama, 1998). Kritikerna menar att de kompetensmodeller som utvecklas 

beskriver kompetenser som kan vara viktiga förutsättningar för att framgångsrikt utföra ett 

visst arbete. Det framgår dock inte om kompetenserna verkligen används i arbetet och på så 

vis kan arbetsprestation varken förklaras eller förutspås. Dessa indirekta beskrivningar av 
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kompetens kan leda till svårigheter att bedöma vilka kompetenser som behövs för att utföra 

ett visst arbete, fel kompetensutveckling för medarbetare samt begränsningar i att förbättra 

kompetensutveckling i organisationer (Sandberg & Targama, 1998). Utan att värdera 

synsätten utgår den här uppsatsen från ett rationalistiskt perspektiv på kompetens, främst 

eftersom det är mest framträdande i relevant litteratur och forskning samt utifrån uppsatsens 

inriktning. Utifrån ovanstående definition av kompetens och ett rationalistiskt synsätt följer 

här en fördjupning av begreppet. 

 

 För att kunna använda kompetensbegreppet i rekryteringsarbete eller för 

personalutveckling behöver de relevanta kompetenserna definieras. Det innebär att 

kompetenserna som används i arbetet synliggörs och beteenden kopplade till de specifika 

kompetenserna beskrivs (Kahlke & Schmidt, 2002). Genom att beskriva iakttagbara 

beteenden, vad personer gör, är, vet, kan o.s.v., samt i vilka sammanhang beteendena 

förekommer kan en kompetensmodell skapas för det aktuella arbetet. Kompetensmodellen 

gör det lättare att bedöma kompetenserna hos medarbetare eller arbetssökande (Lindelöw, 

2008). Strukturerad är ett exempel på en kompetens. För en chef på ett HVB-hem skulle 

kompetensspecifikationen kunna vara; Planerar, organiserar och prioriterar arbetet och 

verksamheten på ett effektivt sätt. För en behandlare på ett HVB-hem skulle samma 

kompetens kunna innebära; Ansvarar för att verksamhetens rutiner och dagliga verksamhet 

följer en tydlig och förutbestämd struktur.  

 

 Kompetenserna kan delas in olika kategorier. Lindelöw (2008) nämner fyra 

kategorier; personliga förmågor, sociala färdigheter, ledarskapsförmågor och intellektuella 

färdigheter. Bartram med kollegor har konstruerat Great Eight, en kompetensmodell utifrån 

åtta kategorier innefattande 20 dimensioner och 112 olika kompetenser (Bartram, 2005). 

Cook (2009) menar dock att Great Eight visar relativt hög korrelation mellan kategorierna 

och därför lyckas man inte differentiera kompetenser för olika arbeten som man önskat.  

 

 En persons kompetens eller karaktäristika i yrkessammanhang består av de 

färdigheter, kunskaper och förhållningssätt hon eller han använder sig av i arbetet. 

Färdigheter och kunskaper handlar om att kognitivt lära sig och förmågan att utföra 

uppgifter, t.ex. förmåga att förstå och arbeta med siffror. Förhållningssätt beskriver en 

persons tankar, känslor och typiska beteende i olika situationer och bygger på personligheten 

(Lindelöw, 2008). En del kompetenser liknar personlighetsdrag, t.ex. stresstålig, medan 

andra påminner om färdigheter, exempelvis affärsmässig. 

 

  

 

 

 

 

Fig. 1 Kompetensisberget (Kahlke & Schmidt, 2002, s. 56) 

 Som illustreras av figur 1 kan kompetenser ses som ett isberg där färdigheter och 

kunskaper synliggörs genom människors beteenden (Kahlke & Schmidt, 2002). Under ytan 

ligger kompetensernas mindre synliga delar; tankar, känslor, motivation och 

Beteende: 

Färdigheter 

och kunskaper 

 Tankar och känslor: 
Självuppfattning, social roll och 

värderingar 

 Motivation och personlighetsdrag 
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personlighetsdrag. Enligt modellen är det lättare att observera delarna av en kompetens ju 

högre upp de ligger. Lindelöw (2008) beskriver hur kompetens bland annat bygger på 

intelligens- och personlighetsbegreppen, två viktiga begrepp inom arbetspsykologin.  

 

Intelligens 

  

 ”Intelligens är ett av de mest missförstådda, och därför mest missbrukade, begreppen 

inom psykologin” (Lindelöw, 2008, s. 36). Oavsett vilken uppfattning man har om 

intelligens så är det ett av psykologins mest forskade områden med en mängd olika teorier. 

Olika försök gjordes redan i slutet av 1800-talet att definiera en generell intelligens (Smith, 

Nolen-Hoeksema, Fredrickson & Loftus, 2003). Stanford-Binet Intelligence Scale som 

mäter intelligenskvot, publicerades första gången 1916 och är än idag ett av de mest använda 

psykologiska testerna. Testet har visat sig ha bra test-retest reliabilitet (~0.90) och ganska 

bra på att förutse skolprestationer med en validitet på ca 0.50 (Smith et al., 2003). I och med 

utvecklingen av den kognitiva psykologin under 1960-talet framkom ett nytt angreppssätt på 

intelligensbegreppet. Forskare började intressera sig för vilka kognitiva processer som är 

inblandade när vi använder vår intelligens (Sternberg & Kaufman, 1998). Denna inriktning 

kom att undersöka de mentala processer som ligger bakom intelligens snarare än att 

definiera intelligens. De senaste 20-30 åren har ytterligare teorier kring intelligens etablerat 

sig. Några som är relevanta för kompetenser hos behandlingspersonal är t.ex. Gardners teori 

om multipla intelligenser och EI – emotionell intelligens.  

 

 Gardner (2006) menar att mångfald inte kan förklaras genom en generell intelligens 

utan att det finns åtminstone nio olika intelligenser; lingvistisk, musikalisk, logisk-

matematisk, spatial, kroppslig – kinestetisk, intrapersonell (reflekterande), interpersonell 

(social), existentiell och naturalistisk. Enligt Gardner (2006) har alla människor samtliga 

intelligenser. Samtidigt finns inte två människor med exakt samma intellektuella profil då 

intelligenserna även bygger på individernas erfarenheter. Hög intelligens inom ett eller flera 

områden behöver nödvändigtvis inte betyda att människor använder sig av dessa. Gardner är 

motståndare till kognitiva tester då han anser att intelligens ska förstås utifrån människors 

sammanhang inte i isolerade uppgifter utan mening för individen. Kritiker menar att 

Gardners intelligenser korrelerar för mycket med varandra. Hög intelligens inom ett område 

tenderar att innebära hög intelligens även i de andra områdena (Smith et al., 2003). 

 

 Emotionell intelligens, EI, är ett begrepp som fick sitt genombrott på 1990-talet. En 

rad forskare har utformat olika modeller kring EI och i dagsläget finns ingen gemensam 

definition. Generellt kan dock EI beskrivas som ett antal kompetenser för att identifiera, 

bearbeta och hantera känslor (Zeidner, Roberts & Matthews, 2008). Tre huvudriktningar 

utmärker sig i konceptualiseringen av EI: Ability – EI som ett antal förmågor. De främsta 

förespråkarna är Mayer och Salovey som konstruerat en modell med fyra förmågor som 

definierar EI (i Smith et al., 2003). Trait – EI som människors känslomässiga förmågor 

utifrån ett personlighetsperspektiv. Petrides och Furnham har studerat människors 

självuppfattade känslomässiga förmågor. De menar att dessa kan skiljas från generella 

förmågor då de är stabila och djupt förankrade i individens personlighet (Petrides & 

Furnham, 2003). Mixed model – betraktar EI som en blandning av förmågor och 

personlighetsdrag (Zeidner et al., 2008). Den kanske mest kände företrädaren är Goleman 

som delvis utgått från Mayer och Salovey men utformat sin egen modell för EI. I modellen 

ingår fem grundläggande emotionella och sociala kompetenser; självinsikt, självkontroll, 

motivation, empati och social förmåga (Goleman, 1999). Forskningen kring EI fortsätter och 

trots att begreppet har utforskats och utvecklats mycket de senaste 20 åren återstår 

fortfarande en hel del frågor att besvara och en del nya har tillkommit. Företrädare för 
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intelligens som en generell faktor som kan predicera mänskliga egenskaper och förmågor 

håller debatten vid liv med gamla och nya argument samtidigt som forskningen går vidare. 

Gottfredson och Saklofske (2009) menar att ytterligare forskning inom kognitiv-, neuro- och 

utvecklingspsykologi fortsätter presentera värdefull information om intelligens och 

kognitiva processer. De menar att det är viktigare att debattera empiriska upptäckter än att 

debattera definitioner av intelligens. 

 

  Av intelligensavsnittet framgår att begreppet långt ifrån enar forskarvärlden. Olika 

definitioner och synsätt på intelligens används både för forskning och för att applicera på 

vardagliga sammanhang. Då det gäller rekrytering av nya medarbetare spelar intelligens och 

intelligenstestning stor betydelse enligt tidigare forskning (Schmidt & Hunter, 1998). 

 

Personlighet 

 

 Precis som då det gäller intelligens finns en rad olika definitioner och perspektiv på 

personlighet. Definitionen som används här är att personlighet är de tydliga och 

karaktäristiska mönster av tankar, känslor och beteenden som bestämmer en individs sätt att 

interagera med den fysiska och sociala omgivningen (Smith et al., 2003). De olika 

perspektiv som finns då det gäller personlighet debatterar dels definitionerna av begreppet 

men även olika sätt att se på personlighetens ursprung. Vilka, eller i vilken utsträckning, 

personlighetsdrag ska anses medfödda eller förvärvade genom uppfostran och social 

påverkan. Forskare är inte heller överens om personligheten utvecklas och förändras över tid 

eller grundläggs i tidig ålder (Lindelöw, 2008). Oavsett vilket perspektiv har forskare under 

en lång tid försökt definiera och kartlägga människors personlighetsdrag. På 1930-talet 

utformade två psykologer, Allport och Odbert, en modell utifrån en ordbok. De bearbetade 

och grupperade orden vilket resulterade i ett 30-tal personlighetsdrag (Lindelöw, 2008). 

Flera forskare har fortsatt arbetet och kommit fram till olika antal personlighetsdrag eller 

faktorer. Raymond Cattell kom fram till 16 faktorer. Hans Eysenk sammanfattar 

personligheten till två grundläggande dimensioner i sin modell; introversion-extraversion 

och stabilitet-instabilitet (Lindelöw, 2008). 

  

 Genom faktoranalyser har forskare senare kommit fram till The Big Five eller 

Femfaktormodellen, en modell som fått stort genomslag både teoretiskt och praktiskt bl.a. i 

arbetspsykologiska sammanhang. Trots olika definitioner och synsätt på personlighet anser 

många forskare att modellen täcker det mesta av begreppet (Smith et al., 2003). I modellen 

ingår fem grundläggande personlighetsdimensioner som numera är vanligt förekommande i 

olika personlighetstester; neuroticism, extroversion, öppenhet, social förmåga och 

samvetsgrann (Kahlke & Schmidt, 2002).  

 

 Dimensionen neuroticism beskriver personers känslomässiga stabilitet t.ex. 

nervositet, oro, stresskänslighet och tro på sig själv. Personer med hög grad neuroticism 

tenderar att vara mindre effektiva i yrken som innebär mycket kontakt med andra människor 

(Kahlke & Schmidt, 2002). Extroversion beskriver om en person är utåtriktad och 

intresserad av andra eller inåtvänd och föredrar att vara för sig själv. I yrken där mänskliga 

möten är vanliga, t.ex. chef, polis eller försäljare, har man funnit ett positivt samband med 

extroversion. Det framkommer även att extroversion och inlärningsförmåga har ett positivt 

samband (Kahlke & Schmidt, 2002). Dimensionen öppenhet beskriver hur öppen eller sluten 

en person är inför nya erfarenheter. Om personen är spontan, nyfiken och kreativ. En 

persons sociala förmåga är ett mått på hur han eller hon förmår att umgås och samarbeta 

med andra personer. Personer med hög social förmåga tar ansvar för andra, är tillitsfull, 

förlåtande och anpassningsvillig. Forskning visar att god social förmåga är viktigt framför 
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allt i yrken som innebär nära kundrelationer medan extroversion anses mer betydelsefull för 

framgång i andra yrken (Kahlke & Schmidt, 2002). Dimensionen samvetsgrann anger i 

vilken utsträckning en person är välorganiserad, hårt arbetande, ansvarsfull och målinriktad 

eller motsatsen. Forskning visar att samvetsgranna medarbetare generellt är goda 

medarbetare. Dimensionen visar sig vara den ende i Femfaktormodellen som genomgående 

har viss betydelse för arbetsprestation i många olika yrken. Kombinationen av 

dimensionerna samvetsgrann, social förmåga och neuroticism har visat sig ha ett positivt 

samband med arbetsprestation i yrken där omfattande kontakt med andra kunder, klienter 

eller kollegor ingår (Kahlke & Schmidt, 2002). 

 

 Trots att Femfaktormodellen bildat en mer allmän ram för förståelse av personlighet 

utifrån olika dimensioner finns kritik mot den och andra sätt att utvärdera och beskriva 

människors personlighetsdrag. Kritiker ifrågasätter om personlighetsdrag är stabila över tid 

och i olika situationer (Lindelöw, 2008). Forskning visar att de drag som är stabila över tid 

är olika för olika människor och därmed blir resultaten svåra att generalisera. Det finns även 

forskning som beskriver andra faktorer, t.ex. förståelse av situationen och förväntade 

konsekvenser av ens handlande, som mer avgörande för en persons agerande än 

personlighetsdrag (Lindelöw, 2008).  Personlighetstester förekommer frekvent inom 

arbetspsykologin t.ex. i rekryteringssammanhang.  

 

 

Personlig Lämplighet 

 

 Begreppet personlig lämplighet är vanligt förekommande i människorelaterade yrken 

som t.ex. sjuksköterska, polis, lärare, personlig assistent och behandlare på HVB-hem. 

Personlig lämplighet används även som bedömningsgrund i rättsliga instanser, t.ex. 

Arbetsdomstolen i samband med diskrimineringsärenden. Socialstyrelsen (2004) har 

utarbetat ett förslag till kompetensbeskrivningar inom socialt arbete med barn och unga. I 

det framgår även vad personlig lämplighet innefattar i socialt arbete. Det är främst 

kommunernas socialnämnder som ansvarar för detta arbete och där ingår yrkeskategorier 

som socialsekreterare, behandlare, behandlingsassistenter och personliga assistenter. 

Personlig lämplighet ”… kan vara en förutsättning för att kunna hantera komplexa sociala 

situationer eller problem som rör utsatta barn, ungdomar och deras familjer.” 

(Socialstyrelsen, 2004, s. 37 ). Av definitionen framgår att personer i socialt arbete, 

fortsättningsvis socialarbetare, bör ha ett förhållningssätt som präglas av respekt, 

delaktighet, tillit, engagemang och empati. I personlig lämplighet ingår att socialarbetare bör 

ha en god förmåga till kontakt med klienterna så att de känner tillit även i svåra situationer. 

Socialarbetare ska kunna känna empati för människors problem och deras agerande i olika 

situationer. Socialarbetare ska ha en medvetenhet om kritiska situationer och t.ex. kunna 

förstå barns skyddsbehov mot risker i hemförhållanden även då barnen är lojala mot 

föräldrar och familjen. Socialarbetare ska kunna inse hur komplicerade människors känsloliv 

kan vara och förstå ambivalens i nära relationer. Människor med svåra problem eller i svåra 

situationer kan innebära att socialarbetare möter svåra känslor, t.ex. sorg, vanmakt eller 

vrede och uttryck för dessa känslor. Socialarbetare måste kunna förstå, känna empati inför 

och hantera detta. Socialarbetare bör vara medveten om sina värderingar och hur de kan 

påverka arbetet. Socialstyrelsen (2004) menar att personlig lämplighet kan utvecklas t.ex. 

med hjälp av yrkeserfarenheter.  
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Rekryteringsprocessen 

 

 Då syftet är att undersöka vilka kompetenser som efterfrågas då HVB-hem ska 

rekrytera behandlingspersonal kommer här en beskrivning av rekryteringsprocessen utifrån 

tidigare forskning. Den preskriptiva litteratur som refereras till i uppsatsen beskriver hur 

tidigare forskningen menar att företag och organisationer bör gå tillväga för att hitta rätt 

kompetenser till sina verksamheter. Beroende på vilken typ av tjänst och företag man ska 

rekrytera till kan förfarandet se väldigt olika ut. Om bostadsrättsföreningen t.ex. behöver 

hjälp att klippa gräsmattorna under sommaren kanske man väljer en artig och trevlig son 

eller dotter till någon av de boende i föreningen. Om ett internationellt företag behöver en ny 

VD kan rekryteringsprocessen involvera ett flertal människor som under en lång tid arbetar 

med att hitta lämpliga kandidater för intervjuer och tester. Därefter följer en omfattande 

urvalsprocess och förhandlingar för att komma överens med den utvalde kandidaten. 

Lindelöw har sammanfattat sex områden som företag och organisationer behöver få 

tillgodosedda av sina medarbetare; utbildning, erfarenhet, kunskap, kompetens, intresse & 

utvecklingspotential samt praktiska förutsättningar och övriga krav (Lindelöw, 2008). Att 

genomföra rekryteringar där medarbetarna uppfyller arbetsgivarnas förväntningar och krav 

inom dessa områden är ett omfattande arbete (Kahlke & Schmidt, 2002; Lindelöw-

Danielsson, 2003).   

 

 Det finns mycket preskriptiv litteratur om hur framgångsrik rekrytering ska 

genomföras och mycket av den utgår från ett urvalsorienterat perspektiv (Walter, 2005). 

Detta perspektiv utgår från arbetsgivarens synsätt på rekrytering och vad som är bäst för 

företagen. Det finns kritik mot att detta perspektiv objektifierar arbetstagare och deras 

prestationer samt att systematiseringen av rekryteringsarbetet dåligt överensstämmer med 

verkligheten (Walter, 2005). Utifrån ett social-interaktivt perspektiv ses rekrytering som en 

social process där relationer utvecklas och förhandlas mellan sökande och arbetsgivare. Den 

här uppsatsen utgår från ett urvalsorienterat perspektiv då det är vanligast förekommande i 

litteratur och forskning.  Litteraturen förespråkar ett systematiskt arbete som grundar sig på 

olika delar eller steg. Begreppen som används för de olika delarna skiljer sig mellan olika 

forskare men grundar sig i samma process. De kan sammanfattas i fyra delar;  

 

 Identifiera rekryteringsbehov.  Inledningsvis behöver organisationen utvärdera om 

en rekrytering behöver genomföras. Det här steget är inte bara aktuellt då någon 

medarbetare slutar utan även då organisationen står inför nya utmaningar t.ex. utveckling av 

nya produkter, nya affärsområden eller på andra sätt ska möta framtidens krav (Lindelöw, 

2008).  

 

 Arbetsanalys. Arbetsanalys är en del som har stor betydelse för det systematiska 

rekryteringsarbetet (Cook, 2004; Kahlke & Schmidt, 2002; Lindelöw, 2008). ”En 

arbetsanalys är ett grundläggande krav för att företagets bedömningsmetoder för ett givet 

arbete över huvud taget ska gå att använda för förutsägelser om en persons framtida 

prestationer på arbetet” (Kahlke & Schmidt, 2002, s. 59). Arbetsanalysen formulerar en mål- 

och ansvarsbeskrivning för jobbet samt en kravspecifikation för personen som ska utföra 

det. I arbetsanalysen framgår även vilka arbetsuppgifter som måste utföras för att målen ska 

uppnås. Genom en strukturerad och noggrann arbetsanalys får den rekryterande 

organisationen en tydlig bild av den utbildning, erfarenhet, kunskap, kompetens, intresse och 

utvecklingspotential samt praktiska förutsättningar och övriga krav som krävs för att klara 

jobbet. I den här delen av rekryteringsprocessen är det av vikt att urskilja och definiera de 

kompetenser som är nödvändiga för arbetet. Då skapas en s.k. kompetensmodell. 
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 Tre olika ansatser eller metoder används för att synliggöra olika kompetenser i 

arbetsanalysen; personorienterade, arbetsorienterade och multimetodorienterade ansatser 

(Sandberg & Targama, 1998).  De personorienterade ansatserna utgår från de egenskaper 

som personen besitter i förhållande till arbetet som ska utföras. Genom att använda sig av 

erfarna yrkesutövare och chefer identifieras egenskaper som uppfattas nödvändiga för att 

vara framgångsrik i sin yrkesutövning. De arbetsorienterade ansatserna utgår från det arbete 

som ska utföras. Utifrån arbetsuppgifterna som utförs identifieras egenskaper som anses 

centrala för arbetets utförande.  De multimetodorienterade kombinerar de två föregående 

ansatserna. Genom att se till såväl personegenskaper som arbetsuppgifter undviks kritiken 

som riktas mot att de personorienterade ansatserna är för generella i sina beskrivningar av 

kompetens och att de arbetsorienterade ansatserna är svåra att översätta till nödvändiga 

egenskaper i arbetets utförande (Sandberg & Targama, 1998). Då kompetenserna 

synliggjorts ligger arbetsanalysen till grund för vidare arbete med annonsformulering och 

bedömning av sökande (Lindelöw, 2008). Den är även ett viktigt redskap för företagets 

framtida kompetensförsörjning och personalstrategi. I Carroll, Marchington, Earnshaw och 

Taylors (1999) studie av små företag visar det sig att inget företag av 40 st använde sig av 

arbetsanalys. De flesta av respondenterna var dessutom osäkra på innebörden av begreppet. 

 

 Val av rekryteringsmetod. Rekryteringsmetoden är en allt viktigare del i 

rekryteringsarbetet. I tidigare forskning görs skillnad mellan formella och informella 

rekryteringsmetoder. De formella metoderna är t.ex. annonsering i olika medier och 

arbetsförmedlingar av olika slag. De informella metoderna är särskilt förekommande i 

mindre företag och är t.ex. mun-till-mun rekrytering eller rekrytering av släkt och vänner 

(Barrett et al., 2007; Carroll et al., 1999). De informella metoderna har några klara fördelar i 

att de är snabba och billiga att genomföra. Samtidigt får företagen medarbetare som 

troligtvis känner till mer om företaget, arbetet och vilka förväntningar som är rimliga att ha 

på dessa (Watson, i Carroll et al., 1999). Enligt Carrolls et al. (1999) studie anser cheferna 

att informellt rekryterade medarbetare har lättare att komma in i arbetsgruppen och passa för 

arbetsuppgifterna. Nackdelarna med informell rekrytering är främst att företaget riskerar att 

missa skickliga medarbetare då de inte annonserar ut lediga tjänster och att företaget kan bli 

anklagat för diskriminering.  

         

 Personbedömning och urval. Jag kommer nu att beskriva en del av de mest 

förekommande bedömningsmetoderna och hur de enligt tidigare forskning kan anses 

predicera arbetsprestation. Att bedöma och göra urval är en omfattande process som börjar 

från det att jobbansökningar kommer till företaget fram till dess att ett anställningsavtal har 

undertecknats. Den viktigaste aspekten av personbedömning och urval inom rekrytering är 

att kunna förutse arbetsprestation och arbetsrelaterad inlärning hos de sökande. För att kunna 

predicera om en kandidat motsvarar de förväntningar och krav som företaget har på sin 

kommande medarbetare krävs ett systematiskt grundarbete i form av arbetsanalys och 

beprövade metoder (Campion, Palmer & Campion, 1997). En viktig del av att bedöma 

personer är att kunna värdera kandidaternas kompetenser på ett objektivt sätt (Lindelöw, 

2008). För det ändamålet är det lämpligt att göra poängbedömning av varje kandidat utifrån 

arbetsanalysens kravspecifikation. En objektiv bedömning ökar chanserna att den person 

som anställs har rätt kompetenser, utbildning och erfarenheter.  

 

 Det finns omfattande forskning under lång tid som inriktat sig på att undersöka olika 

bedömningsmetoders prognostiska validitet, i det här fallet hur bra de kan förutse 

arbetsprestationen hos de sökande. Prognostisk validitet uttrycks i en siffra mellan 0 och 1. 

Den visar hur starkt sambandet är mellan en viss bedömningsmetod och det arbete som en 
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person sedan utför. Generellt anses en prognostisk validitet över 0.50 utmärkt, 0.40-0.49 är 

bra och 0.30-0.39 är acceptabelt (Kahlke & Schmidt, 2002). 

 

 Den första bedömningen görs av de ansökningar och CV som kommer till företaget. 

De sökande som motsvarar kraven i arbetsanalysen, främst gällande utbildning och 

erfarenhet, väljs ut och kallas till anställningsintervju. Anställningsintervjun har varit 

omdiskuterad som metod och forskning har visat stora skillnader mellan olika typer av 

intervjuer. Lindelöw-Danielsson beskriver den typiska intervjun som ostrukturerad och där 

intervjuaren visar brist på ödmjukhet, lyssnande och en övertro på sin egen förmåga att 

bedöma de sökande. Den typen av intervjuer har en prognostisk validitet på 0.15, vilket är 

väldigt nära slumpen (Lindelöw-Danielsson, 2003). Den ostrukturerade intervjun ger de 

sökande stora möjligheter att samspela med intervjuaren. Den kan underlätta bedömningen 

av de sökandes kompetenser då tankar, känslor och beteenden lättare framkommer i 

intervjusituationen. En risk är dock att intervjuaren blir för subjektiv och inte uppfattar om 

dessa är relevanta för arbetet. Den prognostiska validiteten för ostrukturerade intervjuer är 

0.38 (Schmidt & Hunter, 1998). Den strukturerade intervjun kallas även kompetensbaserad 

intervju. Intervjun är noga planerad och syftar till att mäta de mest relevanta kompetenserna 

för arbetet. Dessa kompetenser har sitt ursprung i arbetsanalysen. Intervjun följer en 

strukturerad frågemall och standardiserade metoder, t.ex. poäng- eller betygssättning, 

används för att bedöma intervjusvaren. Den strukturerade intervjun hjälper till att kartlägga 

beteenden kopplade till specifika kompetenser samt de tankar och känslor som ligger bakom 

(Kahlke & Schmidt, 2002). Den prognostiska validiteten för den strukturerade intervjun 

varierar mellan 0.50-0.59 då den bygger på arbetsanalysen (Campion et al., 1997; Kahlke & 

Schmidt, 2002; Lindelöw, 2008; Schmidt & Hunter, 1998). Utan arbetsanalysen sjunker den 

prognostiska validiteten drastiskt till 0.29 vilket bekräftar betydelsen av arbetsanalysen i 

rekryteringsprocessen (Campion et al., 1997).  Enligt Kahlke och Schmidt (2002) är den 

strukturerade intervjun bättre på att bedöma beteendedelen av kompetenser. Den 

ostrukturerade intervjun är dock bättre på att bedöma kognitiva och känslomässiga delar av 

kompetenser och sociala färdigheter. 

 

 Arbetsprov, simuleringsövningar och jobbrelaterade kunskapstest är tre metoder som 

kan ge en indikation på de sökandes jobbrelaterade färdigheter. De förutsätter därför att de 

sökande har tidigare erfarenheter av arbetsuppgifterna. Arbetsprov innebär att de sökande 

lämnar exempel på tidigare utfört arbete, exempelvis utredningar, rapporter eller 

projektarbeten. Simuleringsövningar syftar till att de sökande ska visa och förklara hur de 

löser jobbrelaterade uppgifter. Genom övningarna kan rekryterare utvärdera hur sökande 

presterar inom de kompetensområden som är viktiga för jobbet. Den prognostiska 

validiteten för arbetsprov och simuleringsövningar är 0.54. Jobbrelaterade kunskapstester 

används för att testa de sökandes faktakunskaper som är relevanta för arbetet. Testen är 

oftast utformade av den rekryterande organisationen utifrån deras arbetsanalys men finns 

även i standardutföranden. Den prognostiska validiteten är 0.48 för de skräddarsydda testen 

och något lägre för standardtesten (Schmidt & Hunter, 1998). 

 

 Kognitiva tester eller intelligenstester har varit omdiskuterade under många år. Som 

tidigare nämnts finns en mängd uppfattningar och definitioner av intelligens och 

möjligheterna att mäta den eller dem. Kognitiva tester har dock visat sig ge en bra bild av 

individers begåvning och förmåga till inlärning och utveckling (Kahlke & Schmidt, 2002; 

Lindelöw, 2008). Forskning visar att den prognostiska validiteten för kognitiva test är 0.51 

då det gäller att förutspå arbetsprestation. När det gäller att förutspå individers prestation i 

arbetsrelaterade utbildningsprogram är den prognostiska validiteten 0.56, i särklass högst av 

de använda testerna (Schmidt & Hunter, 1998). Kognitiva tester kan användas även för 
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personer utan tidigare yrkeserfarenhet då dessa mäter en generell intelligens. Kritiker menar 

att testerna därför inte är relevanta för att utföra ett specifikt arbete (t.ex. Gardner, 2006). 

Tidigare forskning pekar dock på att kognitiva tester, gärna tillsammans med andra metoder 

som strukturerade intervjuer, arbetsprov och simuleringsövningar ger goda förutsättningar 

att predicera kommande arbetsprestationer hos jobbsökande (Schmidt & Hunter, 1998). 

 

 Personlighetstester innebär i princip att de sökande får beskriva sig själva, ofta 

genom att skatta hur väl olika ord eller påståenden passar in på dem (Lindelöw, 2008). 

Orden och påståenden anspelar på olika personlighetsdrag och syftar till att mäta vilka drag 

som är utmärkande för testpersonerna. Då testerna egentligen är självskattningar är de också 

subjektiva utsagor om de sökandes personligheter. Enligt Kahlke och Schmidt (2002) har 

endast enstaka samband mellan vissa personlighetsdrag och framgångar i vissa yrken kunnat 

påvisas. Kahlke och Schmidt menar dock att ”resultatet av personlighetstestet ger 

tillsammans med det efterföljande samtalet en relativt välgrundad bild av de delar av den 

sökandes personlighet som har betydelse för arbetet.” (Kahlke & Schmidt, 2002, s.106). Den 

prognostiska validiteten för personlighetstester ligger på 0.38 (Kahlke & Schmidt, 2002). 

 

 Att ta referenser är en vanligt förekommande metod i rekryteringssammanhang 

Någon från det rekryterande företaget kontaktar de sökandes tidigare arbetsgivare, chefer 

eller arbetskamrater. Referenstagning sker ofta för att kontrollera uppgifter från de sökande 

men kan även användas för att stämma av vilka färdigheter eller beteenden de sökande 

uppvisat på tidigare arbetsplatser. Lindelöw menar att referenstagning är en intervju och ska 

planeras, genomföras och analyseras lika noggrant som andra intervjuer (Lindelöw, 2008). 

Den prognostiska validiteten för referenstagning är 0.26 vilket bör anses som lågt. Skälet till 

denna låga validitet hänförs främst till lagstiftningen i USA eftersom mycket forskningsdata 

är hämtat därifrån. Under 1970- och 80-talen blev ett antal f.d. arbetsgivare stämda av sina 

f.d. anställda då de lämnat ut negativa referenser i samband med referenstagning från nya 

arbetsgivare. Lagstiftningen i USA är på väg att förändras och i ett antal delstater införs 

immunitet för de arbetsgivare som lämnar referenser i god tro. Fortfarande finns dock 

frågetecken om de resultat som framkommit i tidigare forskning är tillförlitliga (Schmidt & 

Hunter, 1998). 

 

 I samband med det slutliga urvalet bedöms de sökande utifrån en eller oftast flera 

metoder, varav några finns beskrivna ovan. De fyra delar i rekryteringsprocessen som finns 

sammanfattade ovan ingår i vad som anses som framgångsrik rekrytering i litteraturen. Det 

framkommer i flera undersökningar att små företag har svårigheter att hitta rätt medarbetare 

eller tillräckligt kompetenta medarbetare (Barrett et al., 2007; Carroll et al., 1999). En av 

förklaringarna som framförs är att företagen inte har någon formaliserad rekryteringsprocess 

eller Human Resource Management för att tillgodose deras rekryteringsbehov. Kilibarda och 

Fonda menar dock att inte ens stora företag följer de rekommendationer som litteraturen ger 

när det gäller framgångsrik rekrytering (Kilibarda & Fonda, i Carroll et al., 1999). 

  

 Genom att undersöka rekryteringsprocessen på sex HVB-hem är syftet att utforska 

vilka kompetenser som efterfrågas då chefer ska rekrytera behandlingspersonal. 

 

Frågeställningar: 

 

1) Bygger rekryteringsprocessen på HVB-hemmen på vetenskaplig grund?  

 

2) Hur cheferna gör den slutliga bedömningen för att välja ut den person som de vill  

anställa?  
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Mina antaganden är att: 

 

1) Rekryteringsprocessen på HVB-hem utgår från praxis och tidigare erfarenheter, inte 

utifrån vetenskaplig grund. Med vetenskaplig grund menas den forskning som presenterades 

i avsnittet om rekryteringsprocessen. Tidigare forskning beskriver hur mindre företag saknar 

viktiga delar av rekryteringsprocessen när de anställer personal. Exempelvis saknas ofta ett 

formaliserat arbete med arbetsanalys, tydlig kravspecifikation och rekryteringsmetod 

(Barrett et al., 2007; Carroll et al., 1999). 

 

2) Den slutgiltiga bedömningen av kandidaterna görs utifrån de krav som benämns under 

rekryteringens gång, exempelvis utbildning, erfarenhet och personlig lämplighet men till 

stor del även utifrån chefernas magkänsla i samband med anställningsintervjuerna. Av första 

antagandet följer att rekryteringsprocessen på HVB-hem saknar viktiga delar för en 

framgångsrik rekrytering. Dessa brister gör att det saknas möjligheter för grundlig och 

objektiv bedömning av kandidaternas kompetenser och rekryterande chefer förlitar sig 

istället på sina känslor och personliga omdöme (Kahlke & Schmidt, 2002; Lindelöw-

Danielsson, 2003). 

 

  

Metod 

 

Deltagare 

 

 Sex enhetschefer, föreståndare eller biträdande föreståndare deltog som 

respondenter. Även om titlarna skiljde sig mellan HVB-hemmen hade respondenterna 

samma arbetsuppgifter och inflytande på rekryteringsprocessen. Samtliga var ansvariga eller 

ingick i den grupp som hade ansvaret för rekrytering av behandlingspersonal till respektive 

HVB-hem. Deltagarna var hälften kvinnor och hälften män, mellan 30 och 60 år och 

medelålder på ca 45 år. Deltagarna valdes ut genom ett bekvämlighetsurval men samtidigt 

användes följande kriterier för att skapa spridning och ett varierat urval (Bryman, 2002). 

 

 Undersökningen genomfördes i Västra Götaland där det finns drygt 140 

behandlingshem. För att kunna göra ett urval av lämpliga HVB-hem till undersökningen 

användes internetsajten HVBGUIDEN.SE. De kriterier som användes för att få fram urvalet 

var; Målgrupp – HVB-hem som arbetade med ungdomar 13-20 år med psykosocial 

problematik. Arbetsmetod – HVB-hem som, enligt deras hemsida, arbetade med 

evidensbaserad praktik eller evidensbaserade metoder. En geografisk spridning gjordes 

sedan för att deltagande HVB-hem inte skulle ha samma upptagningsområde i sina 

rekryteringar. För att få en organisatorisk mångfald valdes därför HVB-hem med olika 

ägarstruktur; ingående i större vårdorganisation, personalkooperativ samt privatägda HVB-

hem. Slutligen togs de HVB-hem bort som jag själv haft kontakt med tidigare. Det blev då 

en urvalslista med åtta HVB-hem. Utifrån de kriterier som användes fanns mer än ett möjligt 

alternativ till varje HVB-hem för att säkerställa anonymitet. 

 

Instrument 

 

 Den här undersökningen utgick från den kvalitativa forskningsintervjun. Deltagarna 

intervjuades kring deras tillvägagångssätt, erfarenheter och tankar om rekrytering av 

behandlingspersonal till HVB-hem. Genom att välja en halvstrukturerad intervju lades fokus 

på deltagarnas syn på saken och t.ex. hur de resonerade kring olika aspekter av rekrytering. 

Det kan sedan jämföras med de synpunkter som används inom rekryteringslitteraturen. Den 
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halvstrukturerade intervjun utgår ifrån ett antal huvudfrågor med tillhörande följdfrågor 

(Kvale & Brinkmann, 2009). Då intervjupersonen berättar kommer en del av frågorna att 

besvaras och därför förändras efterföljande frågor. Intervjuguiden (bilaga A) utformades 

utifrån Lindelöw-Danielssons (2003, s. 41) modell Översikt över rekryteringens olika steg. 

Modellen beskriver viktiga steg i processen och på vilka sätt de bidrar till en lyckad 

rekrytering (Lindelöw-Danielsson, 2003). Utifrån modellen formulerades en rad frågor och 

tänkbara följdfrågor kring intervjupersonernas arbete i rekryteringsprocessen. På så vis var 

det sedan möjligt att jämföra intervjupersonernas svar med en modell som beskriver 

framgångsrikt rekryteringsarbete. Intervjuguiden testades genom en provintervju med en 

chef för ett HVB-hem som inte ingick i studien. Provintervjun resulterade i att en fråga kring 

att provjobba tillkom. 

  

Procedur 

 

 E-post skickades till cheferna på de åtta HVB-hem som hamnade på urvalslistan. I 

brevet beskrevs syftet med undersökningen och att de skulle bli kontaktade på telefon några 

dagar senare. Under telefonsamtalet informerades cheferna ytterligare om undersökningen 

samt att allt material skulle avidentifieras innan uppsatsen presenterades. Samtliga sex 

chefer, varav två biträdande, som var anträffbara var intresserade och ställde upp på 

intervjuerna. Av de som inte deltog var en bortrest och en långtidssjukskriven. Jag åkte 

därefter till respektive HVB-hem för att intervjua cheferna. De fick då förklarat för sig att 

deltagandet var frivilligt, anonymt samt att de skulle få möjlighet att godkänna intervjuerna 

innan de användes i uppsatsen. Intervjuerna tog 45 – 90 minuter. Intervjuerna spelades in på 

digital ljudfil förutom vid ett tillfälle då det inte var möjligt. Intervjuerna transkriberades 

sedan och skickades med e-post till intervjupersonerna. De fick läsa igenom och ändra om 

det var något de ville ändra innan de skickade tillbaka. Intervjuerna skrevs därefter ut på 

papper och skickades till intervjupersonerna för godkännande. Samtliga sex intervjuer 

återkom godkända och underskrivna. 

  

Kodning 

 

 För att analysera intervjuerna och presentera resultat utifrån uppsatsens mål, syfte 

och frågeställningar användes olika modeller. De fyra områden som presenteras i avsnittet 

om rekrytering: identifiera rekryteringsbehov, arbetsanalys, val av rekryteringsmetod och 

personbedömning och urval användes för att koda och presentera intervjusvaren. För att 

analysera vilka kompetenser som eftersöktes av HVB-hemmen användes den generella 

kompetensmodell (bilaga B) som Lindelöw (2008, s. 238-241) utformat. I kodningsarbetet 

kategoriserades de beteenden, egenskaper och färdigheter som intervjupersonerna beskrev 

under intervjuerna till kompetenserna i bilaga B. Kodningen gjorde det möjligt att presentera 

vilka kompetenser som efterfrågades och hur vanligt förekommande de var på HVB-

hemmen. 

 

 

Resultat 

 

 I det här avsnittet presenteras resultaten av de intervjuer som genomfördes. 

Resultaten berör hur cheferna identifierade rekryteringsbehov, både av tillsvidareanställd 

personal och av vikarier. I arbetsanalysen beskrivs hur intervjupersonerna kom fram till 

vilka kriterier som skulle prioriteras i rekryteringsprocessen. Cheferna beskrev även vilka 

olika rekryteringsmetoder de använde sig av beroende på vilka tjänster som skulle tillsättas. 

Av personbedömning och urval framgår hur intervjupersonerna kom fram till vem som var 
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den rätta kandidaten. Slutligen presenteras de kompetenser som cheferna ansåg vara viktiga 

för behandlingspersonal på HVB-hem. 

 

Identifiera Rekryteringsbehov 

 

 Samtliga intervjupersoner beskrev att HVB-hemmen sällan behöver rekrytera 

tillsvidareanställda då personalomsättningen bedöms låg. Cheferna berättade att det var 

mellan ett och tre år sedan de rekryterade tillsvidareanställd behandlingspersonal. Det var 

endast i samband med att tillsvidareanställd personal sa upp sig som cheferna upplevde att 

rekryteringsbehov förelåg. Däremot pågick en löpande rekrytering av vikarier. HVB-

hemmen hade vikariepooler med tre till sex vikarier som rekryterades kontinuerligt t.ex. 

genom praktikanter eller annonser på KY-utbildningar och högskolor. I samband med längre 

vikariat, exempelvis tjänstledigheter eller föräldraledigheter, använde HVB-hemmen oftast 

befintliga vikarier ur poolen. Utveckling av verksamheterna hade inte föranlett 

rekryteringsbehov på något av HVB-hemmen. Däremot hade två att hemmen tvingats 

avveckla externa verksamheter och säga upp personal. 

 

Arbetsanalys 

 

 Av intervjuerna framgick att inget av HVB-hemmen gjorde någon systematisk och 

skriftlig arbetsanalys före rekrytering av behandlingspersonal. I de fall där 

befattningsbeskrivningar förekom, användes dessa inte för att specificera vilka kompetenser 

som skulle efterfrågas i rekryteringsarbetet. Intervjupersonerna berättade att de brukade 

fundera kring vad HVB-hemmet och personalgruppen var i behov av men det fanns ingen 

färdig mall t.ex. på vilka kompetenser som skulle finnas i arbetsgruppen. Fem av cheferna 

diskuterade även detta med sina biträdande chefer och en av dem involverade även 

personalgruppen i diskussionen. Då intervjupersonerna berättade hur de resonerade kring 

behov framkom att samtliga sökte personer med egenskaper som kompletterade den 

befintliga personalgruppen på olika sätt. De vanligaste egenskaperna där intervjupersonerna 

sökte upprätthålla bredd, mångfald eller balans var kön, ålder, formell utbildning, 

personlighet och erfarenhet. En av intervjupersonerna uttryckte att det handlade om den 

gemensamma totala kompetensen på HVB-hemmet. Hälften av intervjupersonerna angav att 

kön var ett viktigt kriterie då de strävade efter jämn könsfördelning i personalgruppen. Detta 

sades främja arbetet med klienterna utifrån rollfördelning och identifikation. Flera av 

intervjupersonerna uttryckte att de föredrog en spridning då det gällde ålder på 

behandlingspersonalen. En av dem uttryckte dock att det kunde innebära svårigheter om 

personalen var för ung i förhållande till klienterna. 

  

 Då det gällde formell utbildning angav alla intervjupersonerna att det var en viktig 

aspekt vid rekrytering av ny behandlingspersonal. De berättade att både socialstyrelsen men 

även kommunernas socialförvaltningar ställde krav på personalens utbildningsnivå då HVB-

hemmen hade tillsyn eller skulle ingå upphandlingsavtal för vård och behandling. Två HVB-

hem hade även interna krav på andel behandlingspersonal med relevant högskoleexamen 

från sina organisationer. En intervjuperson reflekterade över att klienternas problem blivit 

svårare med åren och att det ställde högre krav, bland annat på högre utbildning hos 

personalen. Intervjupersonerna beskrev ett flertal relevanta högskoleutbildningar t.ex. 

socionom, socialpedagog, beteendevetare och socialpsykolog. Även KY-utbildningar som 

behandlingspedagog och behandlingsassistent ansågs likvärdiga eller relevanta för yrket. En 

av intervjupersonerna sa dock att hon kunde tänka sig att skicka medarbetare på utbildning 

då omfattande högskoleutbildning inte alltid innebar att man klarade av arbetet på ett HVB-

hem. En annan chef hänvisade till en filosof som uttryckte att ”ett skolat omdöme är nästan 
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alltid bättre än ett icke-skolat omdöme”. Två av intervjupersonerna uttryckte att personer 

med högskoleutbildning generellt hade egenskaper eller kompetenser som var viktiga för 

arbetet både med klienterna men även administrativt och gentemot uppdragsgivare. Det 

kunde t.ex. vara reflekterande tankesätt, dokumentation och inlärningsförmåga. 

  

 Samtliga intervjupersoner beskrev personlighet som viktigt att ta hänsyn till i 

rekryteringar. I intervjuerna beskrevs att arbetet på HVB-hem innebar långa arbetspass och 

att man ibland var på arbetsplatsen ett eller flera dygn. Intervjupersonerna menade att det 

ställde stora krav på att man har social kompetens, passade in i personalgruppen och var en 

lagspelare som kunde följa gruppens beslut samtidigt som man gjorde ett individuellt arbete 

med klienterna. Intervjupersonerna uttryckte att det var väldigt viktigt att personerna som 

arbetade på HVB-hem kunde möta klienterna på ett bra sätt. Flera av intervjupersonerna 

beskrev att de inte ville ha personer som hade stora behov av egen bekräftelse då detta 

kunde försvåra arbetet med klienterna och samarbetet med kollegorna. Personliga 

egenskaper som lugn, mogen, trygg och stabil beskrevs som viktiga av samtliga 

intervjupersoner. Flera uttryckte även att det var viktigt att personerna var intresserade, 

engagerade, drivna och hade en vilja att utvecklas i sitt arbete. En intervjuperson beskrev att 

behandling var att lära sig nya saker och menade att de som arbetar på HVB-hemmet måste 

vara öppna för att lära sig mer. Personlig mognad eller personlig lämplighet användes 

frekvent av intervjupersonerna då de beskrev egenskaper och förmågor hos de sökande. De 

knöt an till personlighet men i viss mån även till erfarenheter. Några intervjupersoner 

menade att på de sätt som de sökande kunde reflektera över hur de hanterat sina liv t.ex. 

beträffande relationer, arbete, konflikter samt motgångar visade på deras personliga mognad.  

 

 Då det gällde erfarenheter sa samtliga intervjupersoner att det kunde vara jättebra 

med tidigare erfarenheter från arbete på HVB-hem men att det berodde på 

omständigheterna. En del menade att tidigare erfarenheter kunde innebära att de sökande  

t.ex. har en annan syn på behandlingsarbete än vad som finns på det aktuella HVB-hemmet. 

Det kunde innebära både svårigheter att enas i personalgruppen men också möjligheter att 

utveckla arbetet på HVB-hemmet i en ny riktning. 
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Val av Rekryteringsmetod 

 

 Av intervjuerna framkom att olika rekryteringsmetoder användes, ofta beroende på 

omständigheter som exempelvis vilken typ av tjänst som skulle tillsättas eller vilka behov 

HVB-hemmet hade för tillfället. Då tillsvidareanställd personal skulle rekryteras berättade 

intervjupersonerna att de ibland ville annonsera i dagspress och hos arbetsförmedlingen för 

att få ett antal kandidater att välja mellan. Ibland valde intervjupersonerna dock informella 

rekryteringsmetoder för att t.ex. rekrytera snabbt eller en specifik person. I intervjuerna 

framkom att cheferna i vissa fall hade sökt upp personer som de samarbetat med eller fått 

rekommenderade, för att försöka rekrytera dem. Flera intervjupersoner berättade om vikarier 

som visat sig vara duktiga och sedan anställts då någon medarbetare slutat. Då det gällde 

rekrytering av vikarier användes annonser på högskolor eller KY-utbildningar. Även 

praktikanter eller personer som själva tog kontakt med HVB-hemmen anställdes. Flera av 

intervjupersonerna beskrev vilken fördel det var att ha möjlighet att testa vikarier och sedan 

kunna välja ut vilka som eventuellt passar att fortsätta på längre vikariat eller tjänster. En av 

cheferna var intresserad av att undersöka hur rekryteringsföretag skulle kunna hjälpa med 

deras rekryteringar. 

 

Personbedömning och Urval  

 

 Intervjupersonerna beskrev att första urvalet, grovgallringen, av ansökningarna 

gjordes utifrån de behov som HVB-hemmen hade t.ex. beträffande kön, ålder, formell 

utbildning, personlighet och erfarenhet. På två av HVB-hemmen fick någon eller några från 

personalgruppen läsa ett antal inkomna ansökningar och tycka till om dessa. Därefter 

kallades mellan fem och tio kandidater till en första intervju. En av cheferna beskrev att de i 

den förra rekryteringen intervjuade ca 20 personer men att det var för många kandidater. 

Intervjupersonerna uppgav att ca fem kandidater är önskvärt att kalla till intervju. Vanligast 

var att chefen tillsammans med biträdande chefen genomförde intervjuerna. En av 

intervjupersonerna beskrev att de gjorde minst två, ibland tre intervjuer med kandidaterna 

och att någon från eller hela personalgruppen deltog i intervjuerna. Övriga fem chefer gjorde 

i princip endast en anställningsintervju med varje kandidat. I intervjuerna framkom att 

anställningsintervjuerna var ostrukturerade eller halvstrukturerade. Hälften av 

intervjupersonerna uppgav att de inte har någon intervjumall. De uppgav att de hade olika 

frågor eller områden som de vill utforska men att dessa inte alltid var nedtecknade. En av 

dessa menade att intervjun mer skulle ses som ett samtal. Övriga tre intervjupersoner 

berättade att de antingen hade en egen mall av intervjufrågor eller så hade deras kollegor 

mallar. De använde samma mall för samtliga anställningsintervjuer men hade även 

ytterligare frågor utifrån de sökandes ansökningar. Cheferna beskrev att de ställde såväl 

personliga som arbetsrelaterade frågor under anställningsintervjuerna som bedömdes vara 

relevanta för arbetet på HVB-hem. Ingen av dem angav att de ställde frågor kring specifika 

kompetenser som det fanns behov av på HVB-hemmen. Samtliga intervjupersoner angav 

även en rad faktorer som lades samman och låg bakom deras bedömningar av kandidaterna i 

anställningsintervjuerna. Faktorer som framfördes av intervjupersonerna var t.ex. 

upplevelsen av intervjun, hur lätt de kunde kommunicera med kandidaterna, vilken 

inställning kandidaterna uppvisade till tidigare erfarenheter och framför allt magkänslan som 

intervjupersonen fick av kandidaten i intervjusituationen. Ingen av intervjupersonerna 

använde sig av något poängsystem för att bedöma kandidaternas egenskaper och färdigheter.  

 

 Tre av intervjupersonerna beskrev att kandidaterna fick någon form av 

fallbeskrivning eller simuleringsövning att ta ställning till, t.ex. hur de skulle tänka eller 

agera i specifika situationer. Samtliga intervjupersoner berättade att de tillsammans med sina 
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kollegor försökte sammanfatta sina intryck och gjorde en bedömning av kandidaterna direkt 

efter anställningsintervjun. En av intervjupersonerna beskrev att hon tillsammans med sin 

kollega enades om en gemensam bedömning av varje kandidat. Bedömningen av 

kandidaterna gjordes återigen utifrån de kriterier som presenterats tidigare men eftersom 

flera av kandidaterna hade samma förutsättning t.ex. beträffande kön, ålder och formell 

utbildning lades stor vikt vid personlighet och erfarenhet. Samtliga intervjupersoner utom en 

uppgav att ett av de viktigaste bedömningskriterierna när de ska erbjuda någon en tjänst var 

att det kändes rätt. 

 

 Samtliga intervjupersoner uppgav att de kontaktade referenterna som kandidaterna 

angett och att det var viktigt. Flera av cheferna beskrev att de använder referenterna för att 

stämma av sin magkänsla från anställningsintervjuerna samt undersöka så att kandidaterna 

inte var direkt olämpliga för arbetet. Två av cheferna beskrev att de la ner mycket arbete på 

att få prata med olika referenser, både chefer och kollegor, för att skapa sig en heltäckande 

bild av kandidaterna och hur det fungerat för dem på tidigare arbetsplatser. 

Intervjupersonerna uppgav att de inte hade någon mall då de ringde referenter. 

  

 På HVB-hemmen förekom inga ytterligare tester eller personbedömningsmetoder i 

samband med rekryteringsarbetet. En av cheferna hade egna erfarenheter av olika tester och 

ansåg inte att de gav ytterligare information än vad anställningsintervjun gjorde. 

  

 Det slutliga beslutet kring anställning låg hos cheferna även om det ofta skedde i 

samråd med biträdande chefer alternativt ägaren. Samtliga intervjupersoner berättade att de i 

stort sett var nöjda med hur de genomfört sina rekryteringar och uppgav att endast någon 

enstaka rekrytering gått fel. Flera chefer önskade dock att de hade mer tid att arbeta med 

rekryteringsprocessen. En av cheferna funderade på att börja använda sig av någon form av 

tester i rekryteringsarbetet. Flera chefer uttryckte att de planerar att utveckla 

övningsuppgifter eller fallbeskrivningar som kandidaterna får arbeta med under 

anställningsintervjuerna. 

  

Kompetenser 

 

 Av intervjuerna framgick att HVB-hemmen inte arbetade med kompetensbegreppet 

på det sätt som preskriptiv litteratur om rekrytering förespråkar. Det förekom inga 

kompetensmodeller som definierade relevanta kompetenser för behandlingsarbetet. 

Intervjupersonerna beskrev dock ett antal beteenden, egenskaper och färdigheter som de 

efterfrågat. Genom att analysera och koda dessa utifrån Lindelöws kompetensmodell (2008, 

s. 238-241) framkom vilka kompetenser som efterfrågats: Intervjupersonerna uppgav nio av 

de tio kompetenser som ingår i kategorin personliga förmågor. Framför allt var det 

personlig mognad, energisk och stabil som var vanligt förekommande i intervjuerna. Flera 

intervjupersoner uppgav att nya medarbetare bör vara vuxna, trygga i sig själva samt vara 

professionella och inte personliga i arbetet med klienterna. Intervjupersonerna efterfrågade 

ett stort engagemang och intresse för arbetet samt att kandidaterna skulle kunna hantera 

stress, sina egna känslor och vara lugn vid provokationer. 

  

 I kategorin sociala färdigheter beskrev intervjupersonerna sex av de åtta 

kompetenser som ingår. Det var framför allt kandidaternas samarbetsförmåga, 

relationsskapande och muntlig kommunikation som betonades av intervjupersonerna. 

Samarbetsförmåga handlade om samarbete både med klienter, klienternas familjer, kollegor, 

chefer och utomstående t.ex. uppdragsgivare och andra professionella. Det som beskrevs i 

intervjuerna var att kandidaterna skulle kunna vara med klienterna, arbeta i grupp, hjälpa 
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andra och be om hjälp, ha rätt personkemi för att passa i gruppen samt ha ett öppet 

förhållningssätt till kollegor, klienter och arbetet. Relationsskapande var viktigt då 

kandidaterna bör ha förmåga att skapa kontakt och bygga förtroende framför allt med 

klienterna men även med kollegor. Muntlig kommunikation där kandidaterna både kunde 

uttrycka sig på ett sätt som andra förstår men även lyssna på klienterna beskrivs som viktigt. 

I kategorin sociala färdigheter ingår även empatisk förmåga. Begreppet användes endast i en 

intervju men beskrivningar som reflektera kring klienternas situation och medvetenhet om 

psykologiska processer hos klienterna framkom i ett par intervjuer. 

  

 I kategorin ledarskapsförmågor framkom endast en av sex kategorier nämligen 

omdöme. I ett par intervjuer framkom omdöme i arbetet med klienterna som en viktig 

kompetens. I den sista kategorin intellektuella färdigheter framkom endast två av sju 

kategorier nämligen specialistkunskap och språklig analytisk förmåga. Två av intervju-

personerna uppgav att de sökt någon specialistkunskap t.ex. familjebehandlare/ 

familjeterapeut eller ART-instruktör. Två av intervjupersonerna uppgav att förmågan att 

dokumentera var viktig då nyrekrytering sker. 

  

 Fem av intervjupersonerna beskrev att begreppet personlig lämplighet används på 

arbetsplatsen. I de fall där personlig lämplighet var ett kriterie i rekryteringsprocessen är 

begreppet uppdelat utifrån intervjupersonernas definitioner och ingår i ovanstående 

kompetensbeskrivningar. Av resultaten framgår sammanfattningsvis att de flesta 

efterfrågade kompetenserna, 15 av 18, ingår i kategorierna personliga förmågor eller sociala 

färdigheter. Endast tre kompetenser tillhörde kategorierna ledarskapsförmågor eller 

intellektuella färdigheter. 

 

 

Diskussion 

 

 Den här uppsatsen har undersökt rekryteringsprocessen på sex HVB-hem med syfte 

att identifiera de kompetenser som efterfrågas då behandlingspersonal ska rekryteras. 

Utifrån de antaganden som är gjorda i uppsatsen följer här en diskussion av resultaten.  

 

 Enligt det första antagandet förväntades rekryteringsprocessen på HVB-hem utgå 

från praxis och tidigare erfarenheter, inte utifrån vetenskaplig grund. Carroll et al. (1999) 

beskriver att små företag oftast inte följer de modeller som finns för framgångsrik 

rekrytering. Mycket av den preskriptiva litteratur som finns på ämnet utgår från större 

företag och rekryteringsprocessen kan då anses för omfattande för små företag. Att hitta 

medarbetare som passar in i företaget är ett vanligt tema i rekrytering till små företag 

(Carroll et al., 1999). Intervjupersonerna beskrev att de sällan rekryterade tillsvidareanställd 

personal medan vikarier rekryterades löpande. Rekryteringsprocessen för vikarier var inte så 

omfattande utan de intervjuades kort och fick sedan provjobba några arbetspass innan de 

anställdes. På så vis kunde man se om kandidaterna passade in. Samtidigt innebär det att 

cheferna inte hade vana av att kontinuerligt arbeta med rekryteringsprocessen. Det framgår 

av resultaten att inget av HVB-hemmen hade en formaliserad rekryteringsprocess och 

därmed var rekryteringarna helt beroende av chefernas erfarenheter och praxis. Det kan 

innebära många konsekvenser för resultatet av rekryteringen men dessa diskuteras längre 

fram. För cheferna kan det innebära stress och mycket extra arbete eftersom de kan ha glömt 

hur de rekryterade tillsvidareanställd personal förra gången, både bra och dåliga saker. 

 

 I resultaten framgår att inget av HVB-hemmen använde sig av arbetsanalyser med 

tydligt uttalade kravspecifikationer. Inget av HVB-hemmen använde sig av kompetens-
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begreppet eller tydliggjorde viktiga kompetenser med t.ex. beteenden eller förhållningssätt. I 

stället användes kriterierna kön, ålder, formell utbildning, erfarenhet och personlighet. Det 

innebär att HVB-hemmen rekryterade rätt utifrån kriterierna men de vet inte om personerna 

har rätt kompetenser. Intervjupersonerna beskrev att de önskade en mix av män och kvinnor 

i olika åldrar med olika utbildningar, erfarenheter och personligheter som kompletterade 

varandra. Utan arbetsanalys riskerade de att få en mixad arbetsgrupp men med samma 

kompetenser, kompetenser som inte matchar varandra eller som är oviktiga för arbetet. 

Arbetsanalysen anses bl.a. förbättra sambandet mellan intervjun och arbetet genom att den 

fokuserar på relevant information för arbetet och att den minimerar risken för att 

intervjuaren gör felaktiga antaganden om arbetet (Kahlke & Schmidt, 2002). Riskerna med 

att inte använda sig av arbetsanalysen kan vara att fel kompetenser efterfrågas, kandidaterna 

bedöms på felaktiga grunder och fel person anställs. Exempelvis kan en vältalig och charmig 

person med rätt kön, ålder och formell utbildning anställas men det finns då ingen kunskap 

om vilka arbetsrelaterade kompetenser personen har och om den använder sig av dessa.  

 

  I resultaten framkommer att olika rekryteringsmetoder används bl.a. beroende på 

vilken typ av tjänst som ska tillsättas. Då vikarier rekryterades användes i huvudsak 

informella metoder medan formella metoder användes mer för tillsvidareanställda 

medarbetare. Resultaten visar dock att vikarierna utgjorde en viktig rekryteringsbas för 

längre vikariat men även tjänster. Det innebär att informella metoder förekom i ganska stor 

utsträckning på HVB-hemmen. Enligt intervjupersonerna var det positivt att kunna testa 

vikarier och sedan anställa någon som visade sig vara väldigt duktig. Riskerna med 

informella metoder är bl.a. att man missar utomstående kandidater som är ännu bättre än de 

man redan känner till samt att möjligheterna till mångfald och utveckling i personalgruppen 

minskar. Det ska dock vägas mot att rekryteringarna går snabbare, är mindre kostsamma än 

med formella metoder samt att man får en redan känd medarbetare med god insikt i arbetet 

och företaget (Carroll et al., 1999). 

 

 När det gällde personbedömning och urval så användes främst intervjuer och 

referenter för att bedöma kandidaterna. Anställningsintervjuerna var ostrukturerade eller 

halvstrukturerade vilket anses främja kontaktskapande och kommunikation i möten. 

Samtidigt innebar det att intervjuaren var tvungen att hålla en röd tråd genom intervjun för 

att få relevant information. Ingen av intervjupersonerna uppgav t.ex. att de ställde frågor 

kring specifika kompetenser som fanns behov av på HVB-hemmen. Hälften av cheferna 

uppgav att de inte använde sig av en intervjumall. Avsaknaden av en intervjumall gör att 

kandidaterna riskerar att få olika frågor som sedan inte kan bedömas lika. Ett trevligt samtal 

kan lätt glida iväg och viktiga arbetsrelaterade frågor kan glömmas bort och återigen riskerar 

kandidaterna att bedömas på olika och felaktiga grunder. Intervjupersonerna ansåg att det 

var viktigt att kontakta kandidaternas referenter och undersöka hur det hade fungerat på 

förra arbetsplatsen. Ingen av cheferna hade dock någon frågemall då de ringde referenterna. 

I litteraturen förekommer ofta poängsättning då kandidater ska bedömas (Lindelöw, 2008). 

Det förekom inte på HVB-hemmen. Intervjupersonerna uppgav att de träffade fem till tio 

kandidater för anställningsintervjuer, men någon hade träffat upp mot 20st för en 

rekrytering. Sammantaget visar resultaten att rekryteringarna som gjordes på HVB-hemmen 

inte vilade på vetenskaplig grund eftersom rekryteringsprocessen inte var formaliserad, det 

saknades ett strukturerat arbete med arbetsanalys, kravspecifikation, intervjumall samt ett 

objektivt bedömningssystem. 

 

 Det andra antagandet beskriver hur den slutgiltiga bedömningen av kandidaterna 

görs utifrån de krav som benämns under rekryteringsprocessen, exempelvis utbildning, 

erfarenhet och personlig lämplighet, men även utifrån chefernas magkänsla i samband med 
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anställningsintervjuerna. Litteraturen beskriver tydligt svårigheterna med att rekrytera 

medarbetare utifrån kriterier som inte är tydligt definierade (Kahlke & Schmidt, 2002; 

Lindelöw-Danielsson, 2003). Samtliga intervjupersoner utom en beskrev flera sätt på vilka 

de använder sin magkänsla och känner efter för att bedöma kandidaterna; mötet i rummet, 

kandidaternas beskrivningar av sig själva, samtalet med kandidaterna men även i samtal med 

referenter. Detta bedömningssätt rättfärdigar användandet av den ostrukturerade eller 

halvstrukturerade anställningsintervjun som tidigare nämndes främja kontaktskapande och 

kommunikation (Kvale & Brinkman, 2009). Det finns tidigare beskrivet svårigheterna och 

riskerna med att rekrytera utifrån magkänslan och vinsterna med en strukturerad rekrytering 

och omfattande arbetsanalys. Rekryterande chefer som går på känsla riskerar välja fel person 

utifrån subjektiva och felaktiga kriterier (Lindelöw-Danielsson, 2003). Konsekvenserna av 

felrekryteringar på HVB-hem kan bli omfattande både för arbetsplatsen och för klienterna. 

Som en av intervjupersonerna uttryckte det ”på Volvo kan man göra fel och det kostar 

pengar men hos oss drabbar det barnen”. Om en medarbetare inte hanterar arbetet kan det 

leda till oro både bland klienter och bland kollegor. Klienter som mår dåligt eller har varit 

utsatta kan reagera kraftfullt på exempelvis felaktigt bemötande eller otydlig struktur som 

kan bli konsekvenserna av exempelvis oro i personalgruppen (Larsen, 2004). 

 

 Utifrån rekryteringslitteraturen visar resultaten i den här uppsatsen att rekryterings-

processen i de undersökta HVB-hemmen kan anses bristfällig och innebär risk för 

felrekryteringar. Men samtidigt berättade intervju-personerna att de i stort sett var nöjda med 

sina rekryteringar och uppgav att de endast i enstaka fall gjort någon felrekrytering? Om 

man ser till rekryteringsprocessen saknades flera delar som anses viktiga för framgångsrik 

rekrytering, t.ex. arbetsanalys och tillförlitliga bedömningsverktyg. Intervjupersonerna 

uttryckte stor tilltro till sina förmågor att möta och bedöma människor då de hade lång 

erfarenhet av det. Samtidigt hade de inte kunskap eller erfarenheter av den typen av 

rekrytering som preskriptiv litteratur beskriver. Kan man då rekrytera rätt utifrån 

ovanstående förutsättningar? Utifrån intervjupersonernas beskrivningar är svaret ja men det 

finns även forskning som gör gällande att i små företag kan det vara tillräckligt att en person 

håller koll på dessa delar i stället för det rekommenderade förfaringssättet (Torrington, i 

Carroll et al., 1999). Undersökningen visar att det är möjligt att bedriva framgångsrik 

rekrytering av behandlingspersonal till HVB-hem utan att följa vetenskapligt utformade 

riktlinjer. I undersökningen framkommer att cheferna utifrån sina kompetenser och 

erfarenheter värderade andra processer än arbetsanalyser och poängbedömning. För dem var 

mötet, den sociala interaktionen med potentiella medarbetare det viktigaste. De saknade en 

skriftlig och formell struktur för rekryteringsprocessen men det innebär inte att de inte vet 

vad som krävs och vad de söker av nya medarbetare. Rekryteringsprocessen på HVB-hem 

skulle dock kunna förbättras, förenklas och inte vara så beroende av chefernas kompetens 

om den var mer formaliserad och utgick mer från litteraturen. 

  

 Av intervjuerna framgår vad som efterfrågas då behandlare ska rekryteras till HVB-

hem. Men är det färdigheter, egenskaper, förhållningssätt eller kunskaper? Är kompetenser 

ett bättre begrepp? Det är rimligt att föredra någon form av begreppsbildning i samband med 

rekryteringsarbetet men det är inte lätt då det finns en mängd olika teorier om kompetens, 

intelligens och personlighet. Kompetenserna i Great Eight motsvaras till stora delar av 

dimensionerna av personlighet som presenteras i femfaktormodellen tillsammans med bl.a. 

kognitiva förmågor – intelligens (Bartram, 2005). EI – emotionell intelligens med 

exempelvis självinsikt, empati och social förmåga och Gardners teori om multipla 

intelligenser med exempelvis intrapersonell (reflekterande) och interpersonell (social) 

intelligens, hänger i sin tur ihop med ovanstående modeller för personlighet och kompetens. 

De beskriver alla olika delar av vad cheferna ansåg vara viktigt hos medarbetarna på HVB-
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hemmen. Det viktigaste i detta sammanhang är kanske inte vad som definieras som vad, 

utan vad som är användbart i verkligheten. I en jämförelse mellan de kompetenser som 

intervjupersonerna efterfrågade och Socialstyrelsens (2004) förslag på 

kompetensbeskrivningar framkommer stora likheter bl.a. förmåga att hantera klienters och 

agerande, empatiskt förhållningssätt samt förmåga att hantera egna känslor. I skenet av det 

kanske begreppet personlig lämplighet kan vara ytterst användbart att utgå från inom socialt 

arbete. Det krävs dock att begreppet är känt, tydligt definierat av egenskaper, färdigheter och 

förhållningssätt som förutsätts i socialt arbete och börjar användas korrekt.  

 

Metoddiskussion 

 

 Undersökningen har gjorts med hjälp av intervjuer. En enkätstudie skulle kunna 

beröra samma ämne och ställa liknande frågor kring rekryteringsprocessen och olika 

kompetenser men med en väsentlig skillnad. Mycket av den litteratur som berör rekrytering 

använder begrepp som inte med säkerhet används eller ens är kända av deltagarna i den här 

undersökningen (Carroll et al., 1999). En enkätundersökning skulle kunna ge svar på 

frågorna men låter inte intervjupersonerna utgå från egna begrepp och den egna 

rekryteringsprocessen. 

 Intervjupersonerna har valts genom ett bekvämlighetsurval. Uppsatsen syftar till att 

beskriva mönster i rekryteringsarbetet på HVB-hem utifrån en begränsad population. Med 

detta som utgångspunkt anses bekvämlighetsurval att föredra framför ett sannolikhetsurval 

(Bryman, 2002). 

 

 Intervjuguiden (bilaga 1) utgår från Lindelöw-Danielssons (2003) modell Översikt 

över rekryteringens olika steg. En halvstrukturerad intervju valdes för att ge intervju-

personerna möjlighet att beskriva och berätta om de områden som fanns i intervjuguiden. 

Jag valde att inte ta med eller definiera de olika begrepp som används i preskriptiv litteratur 

t.ex. kompetens, kompetensmodeller, arbetsanalys, bedömningsinstrument o.s.v. Den 

huvudsakliga anledningen var att jag inte ville att nya begrepp, som inte används på 

respektive HVB-hem, skulle tillkomma. Begreppen skulle då behöva definieras med risken 

att dessa nya begrepp skulle användas istället intervjupersonernas egna beskrivningar och ge 

en otydlig eller felaktig bild av deras rekryteringsarbete. 

 

 I analysarbetet gjordes en kategorisering av de färdigheter, kunskaper och 

egenskaper som intervjupersonerna gav uttryck för. Till min hjälp hade jag en generell 

kompetensmodell (bilaga 2) utarbetad av Lindelöw (2008). Den var till stor hjälp men 

innebar samtidigt även en del svårigheter. Då en del egenskaper passade i flera kompetenser 

fanns andra som helt saknade motsvarighet i modellen. Genom att titta närmare på vilka 

andra egenskaper som nämndes i samband med dessa framkom ett sammanhang som sedan 

tolkades utifrån kompetensmodellen. Konsekvensen av det är att vissa kompetenser är 

ganska omfattande men samtidigt kan det peka på behovet av yrkesanpassade 

kompetensmodeller i socialt arbete. 

 

Frågor för Fortsatt Forskning 

  

 Jag har valt att utgå från ett rationalistiskt perspektiv på kompetens då jag undersökt 

rekryteringsprocessen på HVB-hem och en hel del frågetecken har framkommit. Under 

arbetet med uppsatsen har jag reflekterat över detta val. I analysen av intervjuerna beskrev 

intervjupersonerna ofta att de kände in kandidaterna. Min tolkning är att de bland annat ville 

känna in hur kandidaterna förstod innebörden av arbetets alla delar på det aktuella HVB-

hemmet; arbetssätt, människosyn, rollfördelning och kulturen på arbetsplatsen. Förståelse 
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blir då ett centralt begrepp (Sandberg & Targama, 1998) men även interaktionen mellan 

kandidaterna och arbetsgivare (Walter, 2005). Kanske skulle en uppsats utifrån en tolkande 

ansats av kompetens och ett social-interaktivt perspektiv på rekrytering komma närmare och 

bättre beskriva kärnan av rekryteringsprocessen på HVB-hem? Det skulle t.ex. kunna vara 

en förklaring till att intervjupersonerna upplever deras rekryteringar som framgångsrika 

samtidigt som de inte utgår från forskningsbaserad litteratur. Det vore intressant att angripa 

rekryteringsprocessen på HVB-hem utifrån ett annat perspektiv och kanske även utifrån en 

social-interaktiv metod. 

 

Slutsats 

 

 De undersökta HVB-hemmen använder sig inte av en vetenskapligt utformad 

rekryteringsprocess. Cheferna lägger stor vikt vid sin magkänsla och omdöme i samband 

med det mötet under anställningsintervjun då de ska bedöma kandidaterna. Samtliga chefer 

uttrycker att de generellt är nöjda med sina rekryteringar även om de också kan se 

förbättringsmöjligheter. Av detta följer att man kan genomföra framgångsrik rekrytering 

utan att den vilar på vetenskaplig grund men att det ställs höga krav på rekryterande chefers 

kompetens. 
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Bilaga A 

 

Intervjuguide 

 

Introduktion 

Inledande samtal för att etablera kontakt 

 

Bakgrund – intervjuperson 

Hur länge har du arbetat här på ………? 

Hur länge har du varit chef här? 

Kan du berätta lite om din bakgrund?  

 utbildningar? 

 tidigare erfarenheter? 

 

Kompetens och tidigare erfarenheter av rekrytering 

Min uppsats handlar om rekrytering av behandlingspersonal till HVB-hem och jag undrar 

vad du har för erfarenheter av att rekrytera?  

Har du gått någon kurs eller utbildning som berört rekrytering? 

När rekryterade ni någon behandlare till ……. senast? 

 

Rekryteringsprocessen 

Då skulle jag vilja att du berättar om hur du skulle göra om du behövde rekrytera en 

behandlare till …… nu. 

 Vilka deltar i processen? Vem gör vad? Tar ni hjälp av någon utanför er 

organisation? 

a) Arbetsanalys med befattningsbeskrivning och kravprofil. 

 Hur gör du för att ta reda på vem du vill ha till tjänsten? 

 Använder du befattningsbeskrivningar här på ……? 

 Gör du någon kravprofil på tjänsten? Hur gör du den? 

- Utbildningskrav 

- Erfarenhet 

- Kunskapskrav 

- Färdighetskrav 

- Personlighetskrav 

- Utvecklingspotential 

- Medicinska eller andra krav 

 Vilka kriterier eller områden använder du t.ex. olika kompetenser, 

erfarenhet, utbildning eller personliga egenskaper? Vilka begrepp 

används? 

 Hur viktiga är de olika kriterierna? Hur rangordnar du kriterierna? 

 Hur viktigt är det att personen passar in i personalgruppen? 

 Hur viktigt är det att personen passar in i ungdomsgruppen? 

 Har du en färdig bild av hur personen ska vara? 

 Finns det krav utanför organisationen på hur personen ska vara? 

b) Kandidatsökning    

 Hur formuleras er ”platsannons”? 

 Hur söker du era kandidater? Annonser, via kontakter eller på annat 

sätt? 

 Används begreppet ”personlig lämplighet”? Kan du berätta vad 

”personlig lämplighet” innefattar för dig? 
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c) Grovgallring 

 Vem gallrar bland ansökningarna? 

 Vilka kriterier använder ni när ni gallrar och hur bedömer ni vilka som 

ska sorteras bort? 

 Hur många vill du kalla till intervju för att tillsätta en tjänst? 

d) Intervju 

 Hur ser intervjusituationen ut? Var sker intervjun? Vilka är med?  

 Finns det en intervjumall? Är den nedskriven? Hur är den uppbyggd? 

T.ex. kring kravprofil, befattningsbeskrivning eller olika kompetenser? 

 Vilken typ av frågor brukar du ställa? Har du någon specialfråga eller 

favoritfråga som du alltid ställer?  

 Har du förberett olika frågeställningar för varje sökande? 

 Hur bedömer du de sökandes svar? Har du något formulär? Gör du 

poängbedömning av svaren? 

 Är det någon mer som gör bedömning av svaren? 

 Använder du tester, t.ex. personlighetstester? Görs detta i samband med 

intervjun? 

 Gör du någon ytterligare personbedömning i samband med intervjun, 

t.ex. gruppövningar eller presenterar fallbeskrivningar som personen 

ska bedöma?  

e) Efter intervjun 

 Hur bedömer du intervjun? Är det fler som gör bedömningar? 

 Hur bedömer du de sökande? Är det fler som gör bedömningar? 

 Hur går du vidare i rekryteringen? 

 Använder du tester eller arbetstestning s.k. bredvidgång eller 

provjobba? 

 Hur går du tillväga med referenstagning? 

f) Sluturval 

 Hur gör du det slutgiltiga urvalet?  

 Använder du samma kriterier när du ska välja din huvudkandidat som 

du använde inledningsvis när du började sökandet efter en ny 

medarbetare? 

 Är det fler som bestämmer vem som ska rekryteras eller är det 

slutgiltiga valet ditt? 

 Hur tycker du att det gått i de rekryteringar som du gjort?  

 Är det något du saknat som du tror skulle hjälpt dig i dina 

rekryteringar? 

 Är det något som du tänker att du vill ändra på i ditt sätt att rekrytera? 

Avslutning 

Nu har jag slut på frågor men jag undrar givetvis om du tycker att intervjun har känts ok 

eller om det är något du undrar över eller vill lägga till?   
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Bilaga B 

Kompetensmodell 

 

Personliga förmågor 

Personlig mognad. Är trygg, stabil och har självinsikt. Ser relationer i sitt rätta perspektiv, 

skiljer på det personliga och professionella. Förhåller sig på ett sätt som är anpassat till 

situationen. 

Integritet. Har väl grundade och tydliga värderingar och förmåga att tänka begreppsmässigt 

på frågor ur ett etiskt perspektiv. Styrs av etik och värderingar i avgörande situationer i 

arbetet. 

Självständighet. Har mod att agera efter sin egen övertygelse. 

Initiativtagare. Tar initiativ, sätter igång aktiviteter och uppnår resultat. 

Självgående. Tar ansvar för sin uppgift. Strukturerar själv sitt angreppssätt och driver sina 

processer vidare. 

Flexibel. Har lätt för att anpassa sig till ändrade omständigheter. Kan snabbt ändra sitt 

synsätt och förhållningssätt. Ser möjligheterna i förändringar. 

Stabil. Är lugn, stabil och kontrollerad i stressituationer eller pressade situationer. Behåller 

ett realistiskt perspektiv på situationer och fokuserar på rätt saker. 

Prestationsorienterad. Sätter upp höga mål för sig själv och arbetar hårt för att uppnå dem. 

Är jobbfokuserad och söker aktivt utmaningar. Arbetet resulterar i personlig tillfredställelse. 

Energisk. Har förmåga att arbeta hårt och lägga ner tid, energi och engagemang på sitt 

arbete. 

Uthållig. Förblir motiverad och effektiv trots bakslag och besvikelser. Arbetar på till projekt 

är avslutade eller resultat uppnådda. 

 

Sociala färdigheter 

Samarbetsförmåga. Arbetar bra med andra människor. Relaterar till dem på ett lyhört och 

smidigt sätt. Lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt. 

Relationsskapande. Är utåtriktad och socialt aktiv i yrkesmässiga sammanhang. Skapar 

kontakter och under håller relationer. 

Empatisk förmåga. Har förmåga att sätta sig in i någon annans perspektiv eller situation utan 

att ta över personens känslor. 

Muntlig kommunikation. Talar klart, välformulerat och engagerat i enskilda möten och små 

och stora grupper. Lyssnar och är mottaglig för motparten och anpassar sig till situationen. 

Lojal. Uttrycker en positiv attityd till sitt arbete, verksamheten och / eller organisationen. 

Handlar i enlighet med fattade beslut, verksamhetsplanen, mål, policyer och riktlinjer. Tar 

upp kritik endast i de korrekta sammanhangen eller direkt med berörda parter eller 

överordnad. 

Serviceinriktad. Är lugn, uppmärksam och tillmötesgående i sitt bemötande. Har intresse, 

vilja och förmåga att hjälpa andra och anstränger sig för att leverera lösningar. 

Övertygande. Är duktig på att påverka och övertyga. Får andra att ändra åsikt eller beteende. 

Kulturell medvetenhet. Värdesätter olikheter och förstår hur bakgrund, kultur och 

grupptillhörigheter påverkar en själv och andra. Har förmåga att ta med detta i beräkningen 

när beslut fattas och handlingssätt väljs. 

 

Ledarskapsförmågor 

Ledarskap. Leder, motiverar och förser andra med befogenheter som krävs för att effektivt 

nå gemensamma mål. Samordnar grupper och blir en referenspunkt för andra. Skapar 

engagemang och delaktighet.  

Tydlig. Kommunicerar på ett tydligt sätt. Säkerställer att budskap når fram och att 

förväntningarna är klara för alla berörda parter. Påminner och följer upp. 



29 

 

Ekonomisk medvetenhet. Förstår och tillämpar affärsmässiga principer. Fokuserar på 

kostnader, intäkter och effektivitet ur ett ekonomiskt perspektiv. 

Strategisk. Tänker strategiskt och har ett brett perspektiv på frågor. Ser på sakers långsiktiga 

betydelse och vidare konsekvenser och anpassar sina handlingar till detta. 

Omdöme. Gör korrekta avvägningar och prioriteringar. Väger samman komplex information 

och olika typer av hänsynstaganden och visar omdöme vid uttalanden, agerande och beslut. 

Beslutsam. Fattar snabba beslut och agerar utifrån dessa, trots begränsad information eller 

svåra omständigheter. Visar omdöme under tidspress. 

 

Intellektuella färdigheter 

Strukturerad. Planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt. Sätter upp och 

håller tidsramar. 

Kvalitetsmedveten. Är noggrann och väl medveten om mål och kvalitetsstandard. Lägger ner 

stor vikt vid att man lever upp till dessa. 

Kreativ. Kommer ofta med idéer och nya angreppssätt i arbetsrelaterade frågor. Har ett 

nytänkande som kan omsättas i praktiken och leder till resultat. 

Specialistkunskap. Förstår de fackmässiga aspekterna av arbetet särskilt bra. Underhåller 

kontinuerligt sin specialistkunskap. Är en kunskapsresurs för andra. 

Problemlösande analysförmåga. Arbetar bra med komplexa frågor. Analyserar och bryter 

ner problem i sina beståndsdelar och löser komplicerade problem. 

Numerisk analytisk förmåga. Förstår numeriska underlag. Löser numeriska uppgifter snabbt 

och korrekt. 

Språklig analytisk förmåga. Förstår komplicerade språkliga underlag, både talade och 

skrivna. Producerar egna dokument av hög kvalitet. 

 

 


