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Den mjuka sidan av anställningsbarhet 

Sofia Axelsson och Anna Vardiero 

Sammanfattning 

Anställningsbarhet är ett begrepp som blommat upp under slutet på 1900-talet. Att vara 
anställningsbar innebär att ha förmågan att få, behålla och vid behov skaffa sig ett nytt arbete. 
Det finns två faktorer som påverkar en individs anställningsbarhet, formell kompetens och 
informell kompetens. Vi har intervjuat sex rekryterare i Stockholms län med syftet att belysa 
deras syn på hur informell kompetens påverkar anställningsbarhet. Vi har ställt öppna frågor 
som bland annat syftat till att ta reda på vad som gör en individ anställningsbar när den formella 
kompetensen är uppfylld samt hur viktigt informell kompetens är i förhållande till formell 
kompetens. Resultatet av undersökningen visar att det enligt de intervjuade rekryterarna framför 
allt finns tre typer av informell kompetens: (1) social kompetens, (2) inställning till arbetet och 
(3) personlighet. Resultatet visar även att informell kompetens i många fall är viktigare än 
formell kompetens. Vi har också identifierat två olika tekniker för att, i en anställningsintervju, 
bedöma den arbetssökandes informella kompetens.
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Employability and soft values 

Sofia Axelsson och Anna Vardiero 

Abstract 

Employability is a concept that blossomed in the late 1900's. Being employable means having 
the ability to obtain, maintain and when necessary, acquire a new job. There are two factors that 
influence an individual's employability, formal qualifications and informal skills. We 
interviewed six hiring managers in Stockholm with the aim to highlight their views on how the 
informal skills affect employability. We formulated questions that aimed to find out what makes 
a person employable when the formal qualifications are fulfilled, as well as to find out the 
importance of informal skills in relation to formal qualifications. The survey data shows that, 
according to the interviewed hiring managers, mainly three types of informal skills: (1) social 
skills, (2) attitude towards the job, and (3) personality. The results also show that informal skills 
in many cases are more important than formal qualifications. We also have identified two 
different techniques to assess the job applicant's informal skills in a job interview. 
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1 Inledning 

Kalle och Tomas söker samma arbete. De har gått samma utbildning och har likvärdiga 
erfarenheter från arbetslivet, de har med andra ord likvärdig formell kompetens. Tomas blir 
anställd på företaget, Kalle får fortsätta sitt sökande efter ett arbete. Hur kommer det sig? Vad 
var det egentligen som gjorde att Tomas ansågs mer lämplig för detta arbete än Kalle? 
 
Enligt Knight och Yorke (sekundärkälla refererad i Nilsson, 2009) innebär anställningsbar att en 
individ kan få ett arbete, behålla ett arbete och förvärva ett nytt arbete vid behov. En individs 
anställningsbarhet styrs framför allt av den formella kompetens, så som kunskap och erfarenhet, 
och informella kompetens, så som attityder och värderingar, hon eller han besitter (Berglund, 
2009).  
 
Tomas måste med andra ord ha varit mer anställningsbar än Kalle. Eftersom Tomas och Kalle 
hade likvärdig formell kompetens måste den informella kompetensen varit avgörande i just 
detta fall. Men vem är det som avgör det? Och hur? 
 
När ett företag anställer ny personal är det personen som genomför rekryteringarna som 
bestämmer vem av de arbetssökande som i slutänden får arbetet. Den vanligaste urvalsmetoden i 
en rekryteringsprocess är anställningsintervjuer (Fellinger, 2002). I en anställningsintervju 
ställer rekryteraren frågor för att kunna bedöma den arbetssökandes informella kompetens 
(ibid.). Det är med andra ord den rekryterare som Tomas och Kalle möter i anställningsintervjun 
som avgör om de anses anställningsbara eller ej. 

1.1 Definition av problemområdet 

I Sverige låg arbetslösheten, i mars 2012, på 7,7 procent1. Detta innebär att det inom de flesta 
områden råder en stor konkurrens kring de arbeten som finns. För att få ett arbete idag upplever 
vi att det är av yttersta vikt att en individ kan marknadsföra sig själv på alla plan, både vad 
gäller formell kompetens, så som utbildning och arbetslivserfarenhet, men även vad gäller 
informell kompetens, så som sociala färdigheter och personlighetsdrag. Om individen inte 
förstår vikten av sin informella kompetens och därför inte kan marknadsföra denna kompetens i 
en anställningsintervju kan vi se att det kan få framför allt två konsekvenser. (1) Individen har 
svårare att få ett arbete och riskerar därför en längre tids arbetslöshet. (2) Företagen har svårare 
                                                      
 
1 www.scb.se [12-05-20] 

http://www.scb.se/
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att hitta den bäst lämpade individen att anställa, detta då det finns en risk att rekryteraren inte får 
en korrekt bild av de arbetssökande. 
 
I skolan upplever vi att det ligger ett stort fokus på att få höga betyg och samla på sig meriter för 
att kunna konkurera om platserna till nästa steg. Här styr med andra ord den formella 
kompetensen vem som avancerar och till vad. Vår erfarenhet, både som blivande studie- och 
yrkesvägledare och som studenter, är att informell kompetens inte får tillräckligt utrymme i 
skolan, varken i utbildningssyfte eller som urvalskriterium. Anställningsbarhet och informell 
kompetens är begrepp som behöver klargöras och få en naturligare roll bland annat i skolan och 
vi anser därför att det är viktigt att ytterligare forskning bedrivs gällande begreppen och dess 
relation till varandra.  
 
Vi har grundat denna undersökning på rekryterares syn på informell kompetens. Med 
rekryterare avser vi de personer som är involverade i processen att göra nyanställningar, det kan 
exempelvis vara regelrätta rekryterare, personalchefer eller annan personal som arbetar med 
Human-Resources-frågor. Formell kompetens är en individs faktiska meriter som, utbildning, 
arbetslivserfarenhet och annan relevant erfarenhet. Med informell kompetens syftar vi på allt 
som inte är formell kompetens. Vilka informella kompetenser som är viktiga på de olika 
arbetsplatserna och hur kommer det sig att det är just dessa kompetenser som efterfrågas av 
rekryteraren är frågor som vi ämnar försöka svara på. 
 
Studien medför ett nytt perspektiv för oss som blivande studie- och yrkesvägledare. 
Utbildningen till studie- och yrkesvägledare har framför allt haft fokus på individen och 
individens egna förutsättningar samt på skolan och skolvärlden. Genom denna undersökning har 
vi breddat vår kompetens gällande arbetslivet, vi har flyttat vårt fokus från skolvärlden till 
arbetsmarknaden. Syftet med denna studie är att förtydliga vad informell kompetens innebär för 
begreppet anställningsbarhet. Vi tror att alla, arbetsförmedlare, vägledare, coacher och 
arbetssökande för att nämna några, som på något sätt berörs av arbetsmarknaden kommer att 
tjäna på att få en större insikt och förståelse för dessa begrepp. 

1.2 Tidigare erfarenheter 

Forskarens utbildning, bakgrund och personlighet påverkar till stor del undermedvetet hela 
hennes eller hans forskning (Marshall & Rossman, 2011). Vilka ämnen forskaren väljer att 
belysa, hur forskaren formulerar syftet med undersökningen liksom hur han eller hon förhåller 
sig till och tolkar resultaten av undersökningen påverkas med andra ord av hans eller hennes 
tidigare erfarenheter och personlighet (ibid.). 
 
Våra tidigare erfarenheter består främst av de kunskaper vi förvärvat under utbildningen till 
studie- och yrkesvägledare. Vi har läst om arbetsmarknaden, om arbetslivet samt om 
anställningsbarhet. Dessa studier har dels handlat om arbetsmarknadens utveckling, olika 
perspektiv på hur arbetsmarknaden ser ut och fungerar idag, och arbetsmarknaden i relation till 
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utbildning. I kurserna har vi framför allt haft den enskilde individen i fokus, rekryterarens roll 
har med andra ord berörts lite i vår utbildning. Vi har även personliga erfarenheter av att vara 
arbetssökande och vi har båda människor i vår närmaste omgivning som varit med i förfarandet 
både som arbetssökande och som rekryterare. 
 
De tidigare erfarenheter vi har inom området gör att vi anser att social kompetens och 
personliga egenskaper, med andra ord informell kompetens, är avgörande för vem som blir 
anställd när en arbetsplats rekryterar personal. Vi tror även att de individer som blir kallade till 
intervju har uppfyllt de formella kraven för att klara av arbetet och att det därför i 
anställningsintervjun till stor del hänger på hur den arbetssökande individen är som person. 

Utgångspunkter 

 Alla som blir kallade till intervju har chans att få arbetet. 
 Informell kompetens avgör och spelar en viktig roll vid nyanställningar. 
 Relationen som skapas mellan arbetssökande och rekryterare spelar en stor roll vid 

rekryteringar. 

1.3 Syfte 

Syftet med studien är att, utifrån intervjuer med sex rekryterare, belysa på vilka sätt informell 
kompetens påverkar anställningsbarhet. 

1.4 Forskningsfrågor 

 Vad anser de intervjuade rekryterarna om informell kompetens i förhållande till 
anställbarhet? 

 

 Hur ser de intervjuade rekryterarna på förhållandet mellan informell kompetens och 
formell kompetens? 

 

 Hur identifierar de intervjuade rekryterarna informell kompetens hos den 
arbetssökande? 
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1.5 Avgränsningar 

På grund av tidsbrist och problemområdets storlek var vi tvungna att göra avgränsningar i 
undersökningen. Vi har avgränsat undersökningen på två nivåer, dels gällande vad vi studerar, 
så kallade områdesavgränsningar, dels gällande vilka vi studerar, så kallade 
urvalsavgränsningar. 

Områdesavgränsningar 

Kön, klass och etnicitet är tre maktstrukturer som präglar samhället. Dessa har stor inverkan på 
alla individer, inte minst i rekryteringssammanhang och gällande anställningsbarhet. Då denna 
studie är begränsad, framför allt av tid, har vi valt att inte ta hänsyn till dessa strukturer. Vi har 
därför formulerat studiens syfte, forskningsfrågor och intervjuguide på ett sådant sätt att dessa 
strukturer inte på något sätt behandlas. 
 
Vi har endast undersökt rekryterarens perspektiv av anställningsbarhet. Det innebär att varken 
arbetsplatsens faktiska behov eller den arbetssökandes perspektiv har behandlats i 
undersökningen. Vi har fokuserat på informell kompetens i undersökningen och intresserade oss 
därför för andra faktorer endast som de kan påverka en individs anställningsbarhet, exempelvis 
skillnader i arbetslivserfarenhet, referenser eller utbildning, när sådana faktorer sattes i relation 
till informell kompetens. Vidare har vi inte försökt att mäta eller på något annat sätt bevisa att 
informell kompetens faktiskt finns eller behövs på arbetsplatsen. Då vi fokuserat på att få en 
mer generell bild av informell kompetens och dess inverkan på anställningsbarhet har vi valt att 
inte begränsa oss till endast en viss bransch. Då vi båda studerar i Stockholm har vi valt att 
endast intervjua rekryterare inom Stockholms län. 

Urvalsavgränsningar 

Vi har inte varit intresserade av att göra en jämförande studie av respondenternas åsikter. Vi har, 
i urvalsförfarandet, därför inte tagit hänsyn till på vilket sätt respondenterna, eller deras 
respektive arbetsplatser, arbetar med rekrytering. Vi har i urvalsförfarandet inte heller tagit 
hänsyn till vilken typ av befattning rekryterarna rekryterar till. Utöver de kriterier vi satt upp för 
respondenterna (se urval) har vi inte tagit hänsyn till rekryterarnas utbildningsbakgrund eller 
arbetslivserfarenhet. 
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1.6 Kunskapssyn 

Det finns många olika sätt att se på vetenskap, kunskap och forskning och alla perspektiv har 
olika och ibland lika svar på frågor gällande vad kunskap är och hur vi når kunskap 
(Johannessen & Tufte, 2003). 
 
Vår syn på kunskap, vetenskap och forskning är inspirerad av det hermeneutiska perspektivet. 
Enligt det hermeneutiska synsättet lär forskaren sig hela tiden nya saker genom observationer 
och tolkningar vilket utvecklar hans eller hennes förförståelse (Kvale & Brinkmann, 2009). 
Detta leder i sin tur till att forskaren kan göra nya och djupare tolkningar. Forskaren börjar med 
att fokusera på de enskilda delarna och går sedan fram och tillbaka mellan delarna och helheten, 
ny kunskap om det ena förändrar automatiskt bilden av det andra (ibid.). Detta kallas ibland för 
den hermeneutiska cirkeln och dess syfte är att ge forskaren möjlighet att göra en djupare 
tolkning och hitta en djupare mening (ibid.). 
 
Vi anser att de tolkningar forskaren gör har sin grund i den kontext han eller hon befinner sig i 
såväl som i hans eller hennes förförståelse. Vi menar också att det är viktigt att se på och tolka 
data utifrån den kontext i vilken den samlats in. Vidare tycker vi att det är viktigt att låta 
tolkningen av insamlad data ta tid, processen bör kännetecknas av en fortlöpande diskussion 
kring hur förståelsen för de olika delarna påverkar både varandra och helheten. Slutligen vill vi 
lyfta fram att den kontext som respondenten befinner sig i påverkar hur hon eller han tänker och 
beter sig och även detta anser vi vara ett viktigt perspektiv i tolkningen av data. 
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2 Bakgrund 

I de följande avsnitten belyser vi den forskning och de teorier som ligger till grund för studien. I 
det första avsnittet, Anställningsbarhet, presenteras begreppet anställningsbarhet och dess 
utveckling från 1900-talets början och fram till idag. I det andra avsnittet, Rekrytering, 
diskuteras begreppet rekrytering, både som fenomen och metod. I det tredje avsnittet, 
Personlighet, utreds begreppet personlighet och dess inverkan på anställningsbarhet. 

2.1 Anställningsbarhet 

Arbetsmarknaden är föränderlig, och ord som ligger i tiden när man diskuterar arbete och 
arbetsmarknad är bland annat livslångt lärande, social kompetens och anställningsbarhet 
(Berglund, 2009). Enligt Knight och Yorke (sekundärkälla refererad i Nilsson, 2009) innebär 
anställningsbarhet både att ha förmågan att få ett arbete, att behålla det arbetet samt att vid 
behov ha förmågan att förvärva ett nytt arbete. Employability är det engelska ordet för 
anställningsbarhet och 1900-talet kan delas upp i tre epoker som visar på begreppets utveckling 
(Berglund, 2009). 
 
Under den första epoken (1900-talets första halva) gjorde man försök att identifiera den 
arbetskraft som var arbetsför i samhället i termer av ålder, hälsa, familjeförhållanden och vilja 
(ibid.). Under denna period ges employability främst innebörden sysselsättning, endast med 
liten betoning på individens förmåga och motivation. Man talade således inte i termer 
avkompetens (ibid.). 
 
I den andra epoken (1950- och 1960-talen) blev begreppet employability ett policybegrepp på 
samhälls- och organisationsnivå (ibid.). Detta skedde främst inom arbetsmarknadspolitiken med 
fokus på sysselsättnings- och bemanningsfrågor, men även inom socialpolitiken med fokus på 
fysiskt och mentalt utsatta grupper (ibid.). Man började se personer som mer eller mindre 
anställningsbara, i stället för att antingen, vara anställningsbar eller att inte vara anställningsbar 
(ibid.). 
 
Under den tredje epoken (1980- och 1990-talen) flyttades fokus till att ligga på individens 
förutsättningar och personliga ansvar, såväl som på kunskaper och färdigheter. Begreppet 
employability fick med andra ord ett mer utpräglat kompetensfokus. Men även attityder och 
värderingar, det vill säga fokus på informell kompetens ingår i employability som begrepp. 
(ibid.) 
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Idag ser man på begreppet employability ur ett perspektiv där fokus är på den enskildes förmåga 
att själv se till att hon eller han är anställningsbar (Berglund, 2009). Individen ansvarar därför 
själv för sin anställningsbarhet, men det ligger även ett ansvar på organisationerna att utveckla 
sina arbetstagare så att de ökar sin anställningsbarhet (ibid.). Det är med andra ord en 
samverkan mellan anställd och arbetsgivare, där den anställde har rätt till sin personliga frihet 
och flexibilitet och arbetsgivaren har rätt till att få sitt behov till rätt kompetens mött (ibid.). 
 
Employability som begrepp betyder olika saker i olika sammanhang och det finns både gamla 
och nya rön där man utgår ifrån formell kompetens, som utbildning och kunskap, till att det på 
senare tid även handlar om sociala färdigheter, som attityder och värderingar (ibid.). 
 
Då vi i Sverige inte gör plats för de samhälleliga och organisatoriska skillnaderna i diskussionen 
kring begreppet anställningsbarhet anser en del att begreppet employability är bredare än 
begreppet anställningsbarhet (ibid.). De epoker som präglat utvecklingen av det engelska 
begreppet employability kan till viss del appliceras även på det svenska begreppet 
anställningsbarhet, men det bör dock påtalas att det finns skillnader mellan det engelska och det 
svenska samhället och i dagsläget har i princip ingen forskning gjorts på utvecklingen av det 
svenska begreppet anställningsbarhet (ibid.). 
 
Anställningsbarhet har alltid på något sätt varit aktuellt på organisationsnivå och inom 
diskussionerna om behovet av personal (ibid.). Det är dock mest ett begrepp som syftar till att 
ha tillgång till den kompetens som arbetet kräver, vilket kan ske med hjälp av rekrytering där 
fokus ligger i den första delen av begreppet anställningsbarhet eller kompetensutveckling 
(ibid.). 
 
De senaste 30-40 åren har servicesektorn vuxit och vid 1990-talets slut arbetade hälften av alla 
yrkesverksamma med att producera någon typ av tjänst (Allvin et.al, 2010). Idag är 
tjänstesamhället väldigt övergripande, det finns på många olika nivåer och inom i princip alla 
områden (ibid). I servicesektorn ingår idag exempelvis både de typiska tjänsteyrkena, bland 
annat frisör och serveringspersonal, såväl som alla olika typer av omsorgsyrken (ibid.). Vad 
som idag menas med att arbeta med tjänster i någon form är att arbetet inte endast avgörs i 
relation till arbetsgivaren, utan även i relation till kunden eller klienten (Allvin et.al, 2010; 
Berglund, 2009). Det sociala samspelet har med andra ord blivit en viktig faktor på dagens 
arbetsmarknad (ibid.). 
 
National Encyklopedin ger följande breda definition på social kompetens: 

Social kompetens, förmåga att umgås och kommunicera med människor i ens omgivning på 
ett sätt som befrämjar den sociala samvaron. Hög social kompetens anses värdefull i t.ex. 
skola och arbetsliv.2 

Under 1900-talets slut och 2000-talets början har begreppet social kompetens använts flitigt i 
många olika sammanhang. Detta har i sin tur lett till att begreppet urholkats (Allvin et.al, 2010). 

                                                      
 
2 www.ne.se [12-05-20] 

http://www.ne.se/
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För att kunna fungera i samhället, och framför allt inom servicesektorn, är social kompetens 
likväl en viktig egenskap (ibid.). 
 
En annan viktig faktor i anställningsbarhet är att ha ett genuint intresse för arbetsplatsen. I 
avhandlingen Att passa in (Bergström, 1998) beskriver Bergström rekryteringen på ett 
kunskapsintensivt företag vid namn Konsultbolaget. Bolaget klassificerar de sökande i fyra 
olika grupper med intentionen att jämföra de arbetssökande med varandra och att rangordna de 
sökande i förhållande till varandra (ibid.). I en av dessa kategorier ryms arbetssökande som inte 
uppvisar ett starkt intresse att arbeta på Konsultbolaget. Av just den orsaken, bristen på intresse, 
blev dessa individer inte heller erbjudna ett arbete på företaget (ibid.). Detta på grund av att 
Konsultbolaget anser att en person som inte visar tillräckligt med intresse för att arbeta hos dem 
inte är intressanta för företaget att anställa. Konsultbolaget vill med andra ord enbart anställa 
personer med ett stort intresse att arbeta just hos dem. (ibid.). 

2.2 Rekrytering 

Att rekrytera och anställa ny personal är kostsamt för företaget på många olika nivåer, 
organisatoriskt, ekonomiskt, socialt och känslomässigt. Att sedan göra om hela processen på 
grund av felrekryteringar kostar ännu mer, både i tid och pengar (Lindelöw Danielsson, 2003). 
Man kan generellt säga att en felrekrytering kan kosta någonstans mellan en kvarts miljon och 
en miljon kronor (ibid.). Kostnaden ligger delvis i den felrekryterades underprestation, i den tid 
chefer och personalavdelning måste lägga ner och i vissa fall kan en felrekryterad medarbetare 
behöva stöd och samtalshjälp utifrån, exempelvis via företagshälsovården, och i vissa fall kan 
ett avgångsvederlag vara aktuellt (ibid.). 
 
Det är inte bara organisationen som vinner på att rätt person anställs, det ligger även i den 
enskildes intresse att få rätt arbete på en gång (ibid.). Ingen vinner på att ha ett arbete man inte 
klarar av, det tar tid och energi att inse att man är på fel plats, att säga upp sig, att ta avsked, att 
ta sig vidare till nästa arbete och att sedan anpassa sig efter den nya arbetsplatsen (ibid). 
 
I den kravspecifikation som görs inför en rekrytering definierar företaget de önskemål som är 
viktiga för arbetets alla områden. Man kan dela upp detta i formell kompetens och informell 
kompetens (ibid.). Den formella kompetensen är förhållandevis enkel att identifiera då det 
handlar om utbildningskrav, erfarenhet och kunskapskrav. Däremot kan den informella 
kompetensen som ingår i kravspecifikationen vara betydligt svårare att återfinna (ibid.). 
 
Hela rekryteringsprocessen handlar om att hitta en metod som hjälper rekryteraren att välja rätt 
person till rätt position (Fellinger, 2002). För att kunna göra detta behövs en eller flera goda 
urvalsmetoder, exempelvis anställningsintervjuer eller personlighetstest (Fellinger, 2002; Prien, 
1992). En fungerande rekryteringsmetod hjälper rekryteraren att på ett organiserat, noggrant och 
objektivt sätt samla in den kunskap som behövs som underlag för en anställning (Prien, 1992; 
Fellinger, 2002). 
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Intervjun som urvalsmetod 

Intervju är den metod som används flitigast när man talar om urvalsmetoder inom rekrytering 
och den information som en rekryterare får i samband med intervjuer har en förmåga att 
dominera när det slutgiltiga beslutet fattas (Fellinger, 2002). Intervjun är en typ av ett samspel 
där de inblandade personerna har en stor frihet att utforma sitt samtal på det sätt som är naturligt 
för dem, denna frihet kan dock leda till felkällor och missbedömningar på grund av det första 
intryck man får av personen som ska intervjuas (ibid.). Det första intrycket gör att man anpassar 
sitt eget bemötande av personen och de frågeställningar som ges är återskapade för att, 
omedvetet, bekräfta denna uppfattning som man har skapat sig. (Lindelöw Danielsson, 2003). 
Om en rekryterare uppfattar en arbetssökande som trevlig, social och behaglig finns det en risk 
för haloeffekten (Fellinger, 2002). Detta innebär att rekryteraren, på grund av personens alla 
positiva sidor, undermedvetet avstår från att undersöka om den arbetssökande verkligen 
motsvarar kraven för arbetet (ibid.). På samma sätt finns det en risk för djävulseffekten om 
rekryteraren istället uppfattar den arbetssökande som otrevlig. Rekryteraren baserar då snarare 
bedömningen på det negativa intrycket personen gav istället för att se till helheten (ibid.). 

Felkällor i intervjusituationen 

Anställningsintervjuer handlar om att rekryteraren gör en subjektiv bedömning av den 
arbetssökande. När man gör bedömningar av sin omvärld och människor man möter finns det ett 
antal faktorer och fenomen som påverkar och i vissa fall leder till att bedömningen blir felaktig 
(Myers, 2008). 
 
Individer tenderar bland annat att ofta överskatta sin egen förmåga att göra korrekta 
bedömningar, The Overconfidence Phenomenon (ibid.). Det beror på att det är lättare att 
föreställa sig att man har rätt än att man har fel (ibid.). Individer låter dessutom ofta bli att söka 
information som motsäger deras övertygelse, The Confirmation Phenomenon (ibid.). Detta 
innebär att rekryteraren är mer benägen att leta efter och ta till sig bevis som stödjer hans eller 
hennes uppfattning än bevis som motsäger den (ibid.). I situationer där man både får anekdoter 
berättade för sig och samtidigt konfronteras med fakta har man en tendens att lägga större vikt 
vid anekdoten. Detta beror på att det är lättare att ta till sig och kommer ihåg berättelser och 
levandegjord information (ibid.). Det är viktigt att rekryteraren är medveten om dessa 
påverkansfaktorer för att kunna göra en korrekt bedömning. 
 
Även en individs humör påverkar hur hon bedömer omvärlden (ibid.). Humöret väcker bland 
annat minnen som i sin tur påverkar hur man tolkar sin omvärld även i intervjusituation. 
Humöret påverkar också på vilket djupt en individ reflekterar och på vilken nivå omvärlden 
tolkas (ibid.). Det innebär att rekryterarens humör avgör hur hon uppfattar och bedömer 
omvärlden. 
 
Det finns även risk för felkällor när man bedömer andras beteenden. Ofta förklaras en persons 
beteende antingen av att hon eller han har en viss typ av personlighet eller av att hon eller han 
befinner sig i en viss situation (ibid.). I regel gör individer korrekta bedömningar av andras 
beteenden. Men ibland tillskrivs beteendet fel källa. Det fundamentala attributionsfelet innebär 
att man i hög grad tillskriver andras beteenden till deras personlighet samtidigt som man i hög 
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grad förklarar sitt eget beteende med att man anpassat sig till den rådande situationen (ibid.). 
Enligt det fundamentala attributionsfelet tenderar, med andra ord, rekryteraren att i stor 
utsträckning tillskriva andra människors beteenden till deras personlighet trots att de vet att 
individer i många fall anpassar sig efter situationen. 
 
Intervjusituationen i sig kan vara en felkälla. När en arbetssökande och en rekryterare möts på 
en anställningsintervju får de nästan aldrig en sann bild av arbetet, dess begränsningar och 
företagskulturens för- och nackdelar (Lindelöw Danielsson, 2003). Samtidigt vill den 
arbetssökande inte ge en helt oförställd bild av sig själv, sina egna svagheter eller annat som 
denne inte tror förväntas av henne eller honom. Man kan säga att både rekryterare och 
arbetssökande spelar teater och det kan bli missförstånd på vägen (ibid.). 
 
Erving Goffman är en forskare inom det sociologiska fältet. Hans samhällssyn brukar kallas för 
det dramaturgiska perspektivet.3 och går i korthet ut på att social interaktion är som en teaterpjäs 
(Goffman, 1994). Personerna man interagerar med är publik och genom att styra vilken 
information man överför till publiken styr man också vilket intryck de får (ibid.). Om en 
arbetssökande är en skicklig ”skådespelare” kan hon eller han alltså själv bestämma vilken bild 
rekryteraren ska få. Vilken roll man antar är beroende av sammanhanget man befinner sig i, 
både publiken och scenen påverkar vad man vill, och kan, förmedla samt hur detta förmedlas 
(ibid.). Det innebär att en roll som man antar i en situation inte nödvändigtvis går att spela i en 
annan situation (ibid.). Kopplat till rekrytering innebär det att en individ kan spela en roll i 
anställningsintervjun och sedan, antingen på grund av publiken eller på grund av scenen, spela 
en annan roll på arbetsplatsen. 

2.3 Personlighet 

En individs personlighet styr hennes tankar och känslor, vilket i sin tur påverkar hennes 
agerande (Friedman & Schustack, 2009). Insikt i individens personlighetsdrag kan därför både 
ge djupare förståelse för varför hon agerar på ett visst sätt och, till viss del, förutspå hur hon 
kommer att agera i liknande situationer i framtiden (ibid.). Individens personlighet påverkar alla 
delar av hennes liv, såväl sociala relationer som prestationer, på fritiden såväl som på 
arbetsplatsen. Hennes personlighet avgör med andra ord vilka yrken hon väljer, men också hur 
hon sedan agerar och presterar på arbetsplatsen. 
 
I följande tre avsnitt presenterar vi tre teorier som på olika sätt berör begreppet personlighet och 
relationen mellan personlighet och prestation i ett yrke. Den första teorin, The Big Five, eller 
femfaktorteorin som den heter på svenska, är en återkommande teori i litteratur som behandlar 
rekrytering och ledarskap (se exempelvis Cook, 2009, Lindelöw Danielsson, 2003; Lindelöw, 
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2008; Moxnes, 2008; Prien, 1992). Många av de personlighetstest som används i 
rekryteringssyfte bygger på femfaktorteorin (Cook, 2009). De två övriga teorierna, Hollands 
teori om personligheter i arbetsmiljöer och den kognitiva karriärutvecklingsteorin SCCT, har vi 
kommit i kontakt med under utbildningen till studie- och yrkesvägledare. Dessa teorier i 
karriärutveckling bidrar med olika förklaringar till varför individer presterar olika på olika 
arbetsplatser. Då nyrekrytering är kostsamt för företaget (Lindelöw Danielsson, 2003) ligger det 
i företagens intresse att anställa individer som passar in på arbetsplatsen och därigenom också 
kommer att göra ett bra jobb. Dessa tre teorier ger med andra ord relevanta perspektiv på vilka 
personlighetsdrag en person har och varför denne agerar som den gör. 

Femfaktorteorin 

Femfaktorteorin har sin grund i Gordon Allports teori om kärnpersonligheter (Moxnes, 2008). 
Allport ansåg att det finns unika viktiga egenskaper hos varje enskild individ (ibid.). Alla har, 
enligt honom, en ren kärnpersonlighet i vilken tankar, attityder och egenskaper grundas. Denna 
kärnpersonlighet styr hur en individ reagerar i olika situationer och är en kombination av 
nedärvda färdigheter och socialisation, en persons beteende styrs därför av såväl inre som yttre 
faktorer (Allport, 1955). Allport lade stor vikt vid att studera människor över en längre tid och 
kunde genom sina resultat konstatera att denna kärnpersonlighet som alla har är oförändrad över 
tid (Friedman & Schustack, 2009). Oavsett hur de yttre omständigheterna förändrades och 
påverkade en individs personlighet kunde Allport fortfarande se att individen påverkades av sin 
kärna (ibid.). 
 
Ur Allports teori om kärnpersonligheter utvecklade Donald Fiske under mitten av 1900-talet 
fem personlighetsfaktorer som tillsammans ger en överblick av en individs personlighet 
(Moxnes, 2008; Lindelöw, 2008). Femfaktorteorin utgörs av fem faktorer: extrovert, behaglig, 
samvetsgrann, öppen och neurotisk. Alla individer har drag av dessa fem faktorer, men i olika 
stor utsträckning (Moxnes, 2008; Lindelöw, 2008). 
 
Typiskt för individer som har en hög grad av det extroverta är att de upplevs som energiska, 
entusiastiska, dominanta, sociala och pratsamma (Friedman & Schustack, 2009). Individer med 
en låg grad av det extroverta upplevs istället ofta som blyga, skygga, undergivna och tystlåtna 
(ibid.). Individer som har en hög grad av behaglighet framstår ofta som vänskapliga, 
samarbetsvilliga och tillitsfulla. De med låg grad upplevs istället som ovänliga och grälsjuka 
(ibid.). Individer med stor grad av den samvetsgranna faktorn upplevs, enligt femfaktorteorin, 
som organiserade, försiktiga, pålitliga, ihärdiga och ansvarstagande. Deras motsatser beskrivs 
ofta som opålitliga, ovarsamma och vårdslösa (ibid.). Personer med en hög grad av öppenhet 
brukar uppfattas som kreativa och beskrivas med orden artistiska, fantasifulla och kvicka. De 
med låg grad av öppenhet anses istället vara ytliga och enkla (ibid.). Den sista faktorn i 
femfaktorteorin är neurotisk och personer med hög grad av den neurotiska faktorn brukar 
beskrivas som nervösa, överspända, oroliga och lynniga. Deras motsatser beskrivs istället som 
lugna och stabila (ibid.). 
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De första stegen i en rekrytering är att undersöka arbetsplatsens behov och att formulera en 
kravprofil som definierar vilken typ av kompetens som söks (Lindelöw, 2008). En del av den 
kravprofilen handlar om personliga egenskaper (ibid.) Att förstå en individs personlighet är 
avgörande för att rekryteraren ska kunna bedöma om en individ passar in på arbetsplatsen eller 
ej (Lindelöw, 2008). Vi anser att femfaktorteorins beskrivning av olika personlighetsdrag kan 
underlätta för rekryteraren i den bedömningen. 

Hollands teori 

Olika personer passar i olika arbetsmiljöer, det är grunden i John Hollands teori ”The Theory of 

Personalities in Work Environments” (Spokane, Luchetta & Richwine, 2002). Då vi inte kunde 
erhålla någon kopia av Hollands originaltexter har vi i detta avsnitt utgått från en text som 
karriärutvecklings forskarna Spokane, Luchetta och Richwine författat om Hollands teori. 
Texten är publicerad som ett kapitel i boken Career Choise and Developement editerad av 
Duane Brown. Holland har tre huvudsakliga grundteser i sin teori. (1) Individer i en yrkesgrupp 
har liknande personlighetsdrag och levnadshistoria (ibid.). (2) Då individerna i en specifik 
yrkesgrupp liknar varandra kommer de även reagera på ungefär samma sätt i de flesta 
situationer vilket i sin tur kommer att prägla arbetsplatsen (ibid.). (3) Yrkesmässig 
tillfredställelse och framgång beror till stor del på harmoni mellan individens personlighet och 
arbetsmiljön och den senare består till stor del av kolleger (ibid.). 
 

Holland har identifierat följande sex personlighetstyper (ibid.). Den realistiska, representeras av 
bokstaven R, som strävar efter att praktiskt få arbeta med saker, exempelvis maskiner och 
verktyg eller med djur och människor (ibid.). Den intellektuella, som representeras av bokstaven 
I, som strävar efter att få utnyttja sitt intellekt snarare än sin praktiska eller sociala förmåga 
(ibid.). Den sociala, som representeras av bokstaven S, som värdesätter att få umgås med andra 
människor (ibid.). Den konstnärliga, som representeras av bokstaven A, som utnyttjar sina 
känslor, sin intuition och sin fantasi tillsammans med sin skapande förmåga (ibid.). Den 
konventionella, som representeras av bokstaven C, som söker sig mot traditionella värden och 
sysselsättningar (ibid.). Den företagsamma, som representeras av bokstaven E, som dras till 
sysselsättningar där dominans, entusiasm och impulsivitet värderas (ibid.). 
 
Genom att göra olika test, som ingår i eller utvecklats ur Hollands teori, får individer en 
bokstavskod som indikerar vilka personlighetstyper som individen har flest drag av (ibid.). 
Dessa koder består i de flesta fall av tre bokstäver där varje bokstav representerar en 
personlighetstyp (ibid.). Personlighetstyperna i koden är rangordnade utifrån vilken som till 
störst del stämmer in på individen i fråga (ibid.). Om en individ exempelvis fått bokstavskoden 
SIR innebär det att individen utifrån testet till största delen har egenskaper som stämmer in på 
den sociala personlighetstypen, hon har i anda hand drag av den undersökande och i tredjehand 
den realistiska personlighetstypen. Utifrån detta kan individens sedan söka en arbetsplats som 
motsvarar hennes personlighetstyp och en rekryterare kan identifiera om en individ har en 
personlighetstyp som passar för den aktuella anställningen.(ibid.). 
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En av grunderna i Hollands teori är att individer med liknande personlighetsdrag ofta samlas på 
liknande arbetsplatser och inom liknande yrkesområden. Holland anser också det 
sammanhanget individen befinner sig i och hennes personlighetsdrag påverkar hennes beteende 
(ibid.).  Detta innebär att arbetsplatser starkt karaktäriseras av de personlighetsdrag som främst 
ingår i arbetsgruppen (ibid.). När en stor del av individerna på en arbetsplats har drag av 
personligheterna S, I och R kommer även arbetsplatsen att präglas av dessa egenskaper vilket i 
sin tur kommer att göra den än mer attraktiv för andra personer med drag av samma 
personlighetstyper (ibid.). 
 
Hollands tredje tes är att yrkesmässig tillfredställelse och framgång är beroende av att en individ 
befinner sig i arbetsmiljöer och bland kolleger som harmoniserar med hennes personlighetsdrag 
(ibid.). Detta då individer i första hand söker sig till arbetsplatser där det finns en kongruens, en 
samstämmighet, mellan den egna personligheten och arbetsmiljön. I sådana miljöer kan 
individen dra nytta av sina färdigheter och förmågor och presterar därför bättre än en individ 
som befinner sig i en miljö som inte harmoniserar med hennes personlighet (ibid.). Hollands 
tredje tes innebär, med andra ord, att om en individ passar på en arbetsplats presterar hon eller 
han också bättre på den arbetsplatsen (Spokane, Luchetta & Richwine, 2002). Detta gör att det 
borde vara högst relevant för en rekryterare att, vid nyanställningar, försäkra sig om att 
individen de anställer passar in på arbetsplatsen. 

SCCT – en socialt kognitiv karriärutvecklings teori 

Ett annat perspektiv på varför en individ väljer en viss karriär och hur hon eller han presterar i 
ett visst yrke får vi genom karriärutvecklingsteorin Social Cognitive Career Theory, SCCT 
(Lent, Brown & Hackett, 2002). Enligt SCCT finns det huvudsakligen fyra faktorer som 
påverkar en individs karriärval samt hur väl hon eller han presterar på arbetsplatsen: tron på den 
egna förmågan, förväntningarna på resultatet, personliga mål, samt de egna förmågorna (ibid.). 
Grundstenen inom SCCT är tilltron till den egna förmågan. En individs tilltro till sin förmåga att 
genomföra en uppgift påverkar såväl vilka förväntningar hon har på resultatet som inom vilka 
områden hon utvecklar intressen samt vilka mål hon formulerar för sig själv (ibid.) 
 
För att beskriva hur dessa fyra faktorer; tro på den egna förmågan, förväntningar på resultatet, 
personliga mål och individuella förmågor, påverkar intressen, karriärval och prestationer finns 
det inom SCCT tre modeller: intressemodellen, valmodellen och prestationsmodellen (ibid.). 
 
Enligt Intressemodellen finns det två kriterier för att en individ ska utveckla ett intresse för 
något, dels måste individen ha en tro på att yrket kommer att leda till infriandet av de personliga 
mål hon eller han har, och dels måste individen ha en någorlunda hög tro på sin egen förmåga 
att klara av yrket (ibid.). Med andra ord utvecklar individen ett intresse för yrken som innebär 
att hon eller han kan uppfylla sina personliga mål, exempelvis att tjäna mycket pengar eller 
arbeta med människor, men det är också viktigt att hon eller han tror sig klara av de uppgifter 
som yrket innebär (ibid.). 
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Valmodellen bygger på att individen först uttrycker ett primärt val eller mål, som hon sedan 
agerar för att uppnå (ibid.). Resultatet av detta, vare sig det är positivt eller negativt, ger henne 
erfarenheter som i sin tur påverkar i vilken utsträckning hon tror på sin egen förmåga (ibid.). 
Individens tro på sin egen förmåga påverkar vilka förväntningar hon eller han har på resultatet i 
andra liknande situationer (ibid.). 
 
Enligt prestationsmodellen är det framför allt tre faktorer som avgör hur länge och hur intensivt 
en individ arbetar med att lösa en uppgift, graden av tilltro till den egna förmågan, 
förväntningarna på resultatet och målet med utförandet (ibid.). Ju högre tilltro till sin förmåga 
att klara av en uppgift och ju viktigare en individ anser att det är att klara av uppgiften desto mer 
tid och kraft lägger hon på att klara av den (ibid.). Hur väl individen sedan presterar beror 
framför allt på två faktorer: i vilken utsträckning hon försöker och vilka mentala och fysiska 
förutsättningar hon har (ibid.). Med andra ord är individens tilltro till sin egen förmåga, hennes 
personliga mål, hennes förväntningar på resultatet samt hennes mentala och fysiska förmåga 
avgörande för hur väl hon presterar. 
 
Om modellerna i SCCT vägs samman blir kontentan att en individ som är intresserad av ett visst 
yrke och tror sig klara av att utföra de arbetsuppgifter som hör till yrket också i större 
utsträckning anstränger sig för att klara av arbetets uppgifter (Lent, Brown & Hackett, 2002). 
Detta innebär att individer som har intresse för yrket och tron på den egna förmågan, presterar 
bättre än individer som inte har intresset och inte heller tror på sin egen förmåga. Det borde 
därför vara gynnsamt för företag att anställa individer som visar intresse för den specifika 
arbetsplatsen och dess uppgifter då dessa enligt SCCT presterar bättre än individer som inte har 
detta intresse. 
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3 Metod 

Med metod menas att man följer en tydlig väg mot ett slutgiltigt mål (Johannessen & Tufte, 
2003). Samhällsvetenskapliga metoder syftar dels till att svara på hur forskaren ska gå till väga 
för att erhålla sig information om verkligheten, dels hur hon eller han sedan ska analysera denna 
information och vad den berättar om. Forskning ska kunna ge en ny insikt i samhällsmässiga 
förhållanden och processer (ibid.). Metodlära handlar därför bland annat om hur forskare vill gå 
till väga för att så långt som möjligt utreda om de antaganden de har stämmer överens med 
verkligheten eller inte (ibid.). 

3.1 Undersökningsstrategi 

Vi har undersökt enskilda individers reflektioner kring fenomenet informell kompetens. Då vi 
inspirerades av hermeneutiken var vår avsikt att göra en undersökning som byggde på 
tolkningar och vi valde därför att använda oss av kvalitativ metod (Backman, 2008; Johansson 
& Tufte, 2003). 

3.2 Metoder och tekniker 

Vi har använt oss av kvalitativa intervjuer som metod och grundat undersökningen på de svar vi 
fått. Då syftet med undersökningen var att beskriva och förstå respondenternas syn på 
anställningsbarhet och informell kompetens ville vi ge respondenterna så stort utrymme som 
möjligt att själva styra intervjuerna. Samtidigt hade vi genom forskningsfrågorna redan 
begränsat undersökningen till att handla om vissa områden. Detta medförde att det även var 
viktigt för oss att styra den övergripande riktningen på intervjuerna. Vi valde av den 
anledningen att arbeta med en semistrukturerad intervjuguide (Kvale & Brinkmann, 2009; May, 
2001). I intervjuguiden (se bilaga 1) angav vi vilka övergripande huvudfrågor vi ville att 
intervjun skulle handla om och lämnade det sedan öppet för respondenten att själv styra 
samtalet. Vi valde att ställa följdfrågor under intervjuns gång, dessa var dock alltid kopplade till 
en av huvudfrågorna. 
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Metod för insamling av data 

Undersökningens data bestod av sex kvalitativa intervjuer som spelats in och sedan 
transkriberats. För att spara tid genomförde vi transkriberingarna enskilt och delade upp dem 
mellan oss. För att säkerställa att transkriberingen blev korrekt satte vi upp gemensamma 
kriterier gällande bland annat hur långa pauser som skulle skrivas ut. Vi valde också att i den 
färdiga uppsatsen omformulera talspråk till skriftspråk, detta främst av hänsyn till 
respondenterna. 
 
Av hänsyn till respondenten valde vi även att utföra intervjuerna enskilt och på en plats som 
respondenten själv valt. Vi tror att detta medförde att respondenten kände sig trygg och 
avslappnad vilket kan ha påverkat svaren vi fick (Brinkmann & Kvale, 2009; Holme & Solvang, 
1991). Alla intervjuer genomfördes därför på respondenternas respektive kontor. 

Metod för tolkning av data 

Vi utgick från den hermeneutiska cirkeln (Marshall & Rossman, 2011) när vi tolkade 
undersökningens data. Detta innebar att vi började med att läsa de transkriberade intervjuerna 
för att identifiera återkommande fenomen. Vi gick med andra ord från helhet till del. Sedan 
kategoriserade vi dessa fenomen för att utröna vad de sa om helhetsbilden. Utifrån den nya 
kunskapen, gjorde vi ytterligare en genomläsning och kunde då både identifiera nya 
infallsvinklar och stärka de infallsvinklar vi redan hade. Sedan valde vi ut de mest utmärkande 
delarna av materialet för en mer ingående tolkning. Från dessa tolkningar har vi sedan dragit 
våra slutsatser. 

3.3 Genomförandesteg 

Vi började med att samla in mer fakta genom att gå igenom litteraturen. Sedan färdigställde vi 
intervjuguiden. Via telefon tog vi sedan ta kontakt med de tänkta respondenterna för en första 
förfrågan. Vi skickade sedan ut ett missiv (se bilaga 2) med ytterligare information om 
undersökningen. Ett par dagar efter att missivet skickats till respondenten tog vi återigen 
kontakt via telefon och bestämde tid och plats för genomförandet av intervjun. I direkt 
anslutning till att intervjuerna genomförts transkriberade vi intervjumaterialet. Först när allt 
material var transkriberat började vi bearbeta och tolka undersökningens data. 
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3.4 Urval 

Vid kvalitativa undersökningar bli mängden insamlad data som ska bearbetas stor. Det är därför 
omöjligt att undersöka alla som berörs av forskningsområdet och ett urval av respondenter 
måste göras (Johannessen & Tufte, 2003). 
 
Vi valde att intervjua sex respondenter då vi anser att det är ett lagom antal för en undersökning 
av denna storlek. Det var tillräckligt många för att få flera perspektiv på fenomenet 
anställningsbarhet, och samtidigt hann vi göra en ordentlig bearbetning av insamlad data under 
den begränsade tid vi hade. Vi tillämpade urvalsmetoden strategiska val utifrån lämplighet., 
vilket innebar att vi valde vilka respondenter vi ville ha med i undersökningen utifrån vad vi 
ansåg lämpligt (ibid.). Då syftet med undersökningen var att ge en vid bild av vad informell 
kompetens innebär på arbetsmarknaden ansåg vi att undersökningen gynnades av en variation 
på respondenterna när det gällde bransch, utbildningsbakgrund, kön och ålder. Det var dock 
viktigt att respondenten hade den kunskap som krävdes för att kunna besvara intervjufrågorna 
och vi valde därför att endast sätta upp ett fåtal urvalskriterier som rörde respondenternas arbets- 
och utbildningsbakgrund. 
 

1. Respondenten ska vara väl insatt i rekryteringsprocessen, antingen genom relevanta 
studier på högskolan eller genom minst tre års arbetslivserfarenhet inom 
rekryteringsområdet eller genom att ha medverkat vid minst fem rekryteringar. 
 

2. Respondenten måste nyligen, max, tre månader innan undersökningen, ha medverkat i 
minst en rekrytering där de var med under intervjun och hade en bidragande roll i 
avgörandet kring vem som blev anställd. 

 
Vi är medvetna om att det ofta är flera personer på en arbetsplats som är med och fattar beslutet 
om vem av de sökande som tillslut blir anställd, och vi ansåg att det inte var viktigt för studien 
att respondenten hade det slutliga avgörandet angående vem som tillslut blev anställd på 
tjänsten. 
 
Då vi båda har många personer i våra kontaktnät som arbetar med rekrytering utgick vi från dem 
och fick på så sätt kontakt med individer som passade in på våra kriterier. Detta kan liknas vid 
snöbollsmetoden (ibid.). Vi valde att endast intervju personer som vi själva inte hade en nära 
relation till. 

3.5 Validitet och reliabilitet 

För att en undersökning ska tillföra något till samhället och utvecklingen måste vi kunna lita 
på resultaten (Marshall & Rossman, 2011). För att forskningsresultat ska gå att lita på måste 
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undersökningen genomgående vara trovärdig, pålitlig och repeterbar (ibid.). För att säkerställa 
detta argumenterar forskare för varför undersökningen har hög validitet och reliabilitet (Kvale & 
Brinkmann, 2009). Vissa kvalitativa forskare har avfärdat vikten validitet och reliabilitet i 
kvalitativa studier då dessa hör till positivismen och snarare är viktiga när det gäller att få fram 
generaliserbara data (ibid.). Vi håller detta utan menar att det, precis som Marshall och Rossman 
(2011) påtalar, är viktigt att alla undersökningar och forskningsresultat är trovärdiga, pålitliga 
och repeterbara och att hög validitet och reliabilitet är viktig också i kvalitativa studier. Nedan 
presenterar vi därför de avväganden vi gjort för att undersökningen ska hålla god validitet och 
reliabilitet. 

Validitet 

Validitet kan översättas med giltighet och syftar till att visa om vald metod faktiskt undersöker 
det studien syftade till (Kvale & Brinkmann, 2009). Om så är fallet är det större chans att de 
slutsatser som dras är giltiga (ibid.). 
 
Vi identifierade två faktorer som vi ansåg påverkade undersökningens validitet, (1) att 
intervjufrågorna var härledda ur syftet och korrekt formulerade, (2) att respondenterna hade den 
kunskap vi efterfrågade. 
 
För att säkerställa att intervjufrågorna hade en hög validitet diskuterade vi både syfte, 
forskningsfrågor och intervjuguide med såväl handledaren som uppsatsgruppen. 
 
Vi säkerställde att de respondenter som tackat ja till att medverka i studien själva ansåg sig ha 
nödvändig kunskap och erfarenhet i ämnet genom att förklara studien syfte och upplägg den 
första kontakten och ytterligare en gång i missivet. Vi säkerställde även efter varje intervju att vi 
fått de svar vi behövde samt bad om möjligheten att få återkomma om vi bedömde att något 
saknades. 

Reliabilitet 

Reliabilitet kan översättas med tillförlitlighet och handlar om att säkerställa att 
intervjupersonerna kommer att ge samma svar på en fråga oavsett vem som ställer frågan och 
när frågan ställs (ibid.). 
 
Vi har som vi nämnt ovan diskuterat intervjufrågorna med personer som är insatta i 
forskningsprocessen. Vi har dessutom valt att testa intervjufrågorna på tre individer med olika 
utbildnings- och arbetsbakgrund, gemensamt är dock att de alla tre har erfarenheter av 
rekrytering. Detta då vi ämnade ha respondenter med olika typer av utbildning och 
arbetslivserfarenhet och ansåg det viktigt att alla, oavsett bakgrund, förstod våra frågor. Dessa 
testpersoner var en man som har relevant utbildningsbakgrund samt har jobbat som 
personalchef under flera år, samt en man och en kvinna som inte har någon tidigare personal- 
och arbetslivsinriktad utbildning men har arbetat flera år som personalchefer och vid flera 
tillfällen rekryterat nya medarbetare till arbetsplatsen. Vi har även diskuterat intervjufrågornas 
formuleringar med ett par vänner som varken är insatta i forskningsområdet eller i 
forskningsprocessen för att ytterligare säkerställa att frågorna inte är konstigt formulerade eller 
kan tolkas på flera olika sätt. 
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3.6 Etiska ställningstaganden 

En av de mest grundläggande utgångspunkterna för samhällsforskningen är respekten för våra 
medmänniskor (Marshall & Rossman, 2011). Forskaren bör se till att de människor som 
undersöks inte far illa av att göras till medel för att nå forskningens mål (ibid.). Den enskilde 
respondentens fysiska och psykiska integritet måste skyddas, deltagandet i en studie måste vara 
frivilligt och ske utifrån de rätta förutsättningarna (ibid.). En forskare måste vara medveten om 
att alla individer som hon eller han möter, inom ramen för forskningen på ett eller annat sätt 
påverkas oavsett hur hårt man anstränger sig för att skydda dem (ibid.). 
 
May (2001) presenterar två perspektiv på etik som är vanliga i forskningssammanhang; 
deontologisk etik, som innebär att forskaren följer vissa uppsatta regler, och konsekvensetik, som 
innebär att forskaren utgår från vilka konsekvenser undersökningen får och gör avvägningar 
utifrån det (ibid.). Forskaren bör hela tiden reflektera över undersökningens etik och de 
konsekvenser undersökningen kan få, både för respondenterna och för samhället (Marshall & 
Rossman, 2011). Vi menar att det är viktigt att både följa de regler och riktlinjer som finns för 
hur etiskt korrekt forskning bör bedrivas och samtidigt resonera kring vilka konsekvenser 
undersökningen och metoden kan få. Vi har därför tillämpat både den deontologiska etiken och 
konsekvensetiken. 
 
Vi har följt de forskningsetiska principer som är uppsatta av vetenskapsrådet (HSFR 1999). 
Dessa principer har sin grund i individskyddskravet och konkretiseras genom fyra huvudkrav; 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (ibid.). 

 

 Informationskravet innebär att deltagarna ska informeras om forskningens syfte såväl 
som allt som kan påverka deras vilja att delta.  Det är också viktigt att förklara deras roll 
i undersökningen och att vara tydlig med vilka villkor som gäller för dem. En annan 
viktig del av informationskravet är att deltagandet är helt frivilligt (Johannessen & 
Tufte, 2003; Kvale & Brinkmann, 2009). Vi har uppfyllt informationskravet genom att 
skicka ut ett missiv med förfrågan om deltagande samt med information om 
undersökningens syfte och metod till de individer som efter en första kontakt visat 
intresse för att delta i studien. 
 

 Samtyckeskravet innebär att forskaren ska inhämta respondenternas samtycke. Det ska 
vara upp till deltagarna att själva få bestämma om, hur länge och på vilka villkor de ska 
delta. Om någon av respondenterna väljer att avbryta sitt deltagande ska denne inte på 
något sätt utsättas för påtryckningar eller påverkan (Johannessen & Tufte, 2003; Kvale 
& Brinkmann, 2009). Vi anser oss ha uppfyllt samtyckeskravet genom att informera 
respondenterna om deras möjlighet att när som helst avbryta sitt deltagande i studien, 
både i missivet och sedan igen innan intervjun börjat. Vid intervjutillfället upplyste vi 
även respondenterna om att deras deltagande var helt frivilligt och att de själva kunde 
välja vilka frågor de ville besvara. 

 

 Konfidentialitetskravet innebär att deltagarna ska vara anonyma och att uppgifterna om 
dem ska hanteras på ett sådant sätt att utomstående inte kan ta reda på vilka de är 
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(Johannessen & Tufte, 2003; Kvale & Brinkmann, 2009). Vi anser oss uppfyllt 
konfidentialitetskravet genom att vi redan vid transkriberingen anonymiserade 
respondenterna. Alla intervjuerna har varit konfidentiella och endast vi, handledaren 
och examinatorn har haft tillgång till materialet. 
 

 Nyttjandekravet innebär att de uppgifter som samlats in om deltagarna endast får 
användas för forskningsändamålet i fråga (Johannessen & Tufte, 2003; Kvale & 
Brinkmann, 2009). Vi avser att vi uppfyllt nyttjandekravet genom att vi kommer att 
förstöra både de inspelade intervjuerna och transkriberingarna när uppsatsen är 
godkänd. 

 
Utöver våra ansatser att uppfylla de forskningsetiska principerna har vi, arbetat för att ingen 
som ingått i studien ska känt sig kränkt eller ifrågasatt. Detta hoppas vi ha uppnått framför allt 
genom att vi noga testade våra intervjufrågor och var lyhörda i intervjusituationen. 
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4 Resultat och tolkning 

Att arbeta utifrån den hermeneutiska cirkeln innebär att forskaren går från att fokusera på 
enskilda delar i sitt material till att se helhetsbilden (Kvale & Brinkmann, 2009). I och med 
detta tillängar sig forskaren ny kunskap som i sin tur leder till att han eller hon får en utvecklad 
syn på delarna och kan göra en ny tolkning av helheten (ibid.). Varje gång forskaren återgår till 
att se på de enskilda delarna kan han eller hon göra en ny och djupare tolkning av helhetsbilden 
(ibid.). Vi har valt att bearbeta undersökningens data utifrån ett hermeneutiskt synsätt. 
 
I detta avsnitt har vi utgått från undersökningens forskningsfrågor och skapat tre övergripande 
teman. (1) Informell kompetens, (2) Informell kompetens i förhållande till formell kompetens 
och (3) Reflektion kontra intuition - rekryteraren som bedömare. Vi börjar med att ge en kort 
presentation av varje respondent för att sedan presentera varje tema var för sig. 

Respondent A 

A arbetar sedan ett år tillbaka som affärschef på en inköpsavdelning inom försvaret. Hon har 
varit i samma organisation under de senaste 10 åren, först som projektledare och sedan som 
enhetschef. Innan dess arbetade hon med inköp på olika företag och i grunden har hon en 
ingenjörsexamen. Som enhetschef har A genomfört flera rekryteringar till olika typer av 
tjänster; projektledare, inköpare och handläggare. 

Respondent B 

B har under de senaste 30 åren arbetat med omsorgsarbete inom Stockholms stad. Hon började 
som barnskötare och har sedan avancerat i organisationen. B har gått kortare kurser genom sin 
arbetsgivare och är sedan några år tillbaka enhetschef för ett antal timanställda och ett antal 
personer med arvoderade uppdrag. 

Respondent C 

C gick sociala omsorgsprogrammet på Socialhögskolan under mitten av 1990-talet. Efter 
utbildningen började hon arbeta som biståndshandläggare i en kommun och i slutet av 1990-
talet gick hon över till att arbeta som handläggare i den kommun där hon arbetar nu. C fick 
möjlighet att gå ledarskapsutbildningar genom kommunen och är nu sedan ungefär tre år 
tillbaka gruppchef. C har även arbetat en tid som chef inom hemtjänsten. 

Respondent D 

D är en man i 40-årsåldern han läste Personal och arbetslivsfrågor, 180 hp, på universitetet och 
har sedan tidigt 2000-tal arbetat med personalfrågor i olika sammanhang. D har under ett par år 
arbetat med rekrytering. Han har tidigare även varit HR-generalist (human-resource-generalist) 
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och personalchef. Idag är han anställd som nordisk personalchef på ett stort globalt 
industriföretag. 

Respondent E 

E är i grunden utbildad undersköterska. Efter ett par år i yrket omskolade hon sig till 
postkassörska och arbetade med det fram till slutet av 1990-talet då hon bytte arbetsplats till 
bank. Hon började i kundtjänsten och har sedan arbetat sig uppåt i organisationen till positionen 
kontorschef, en befattning hon innehar idag. E har även varit kundtjänstchef. 

Respondent F 

F avslutade i början av 2010-talet sina studier på Personalvetarprogrammet och har sedan dess 
arbetat med headhunting och sedan ett par månader är hon anställd som personalchef inom en 
ideell organisation. Innan utbildningen arbetade F flera år inom bland annat 
restaurangbranschen och fick där vara med i processen att anställa nya medarbetare. 

4.1 Informell kompetens 

Vi kan se att respondenterna tala om tre olika typer av informell kompetens: social kompetens, 
inställning till arbetet och personlighet. I detta avsnitt kommer respondenternas syn på dessa tre 
typer av informell kompetens att presenteras närmare. 

Social kompetens 

Social kompetens handlar, med hänvisning till avsnittet anställningsbarhet, enligt National 
Encyklopedin om att kunna anpassa sig till sin omgivning och om att agera på ett sätt som 
främjar sociala relationer. Det kan också beskrivas som att, som Goffman (1994) säger, 
individen kan spela sin roll på ett sådant sätt att omgivningen uppfattar henne eller honom så 
som hon eller han vill bli uppfattad. Alla respondenter talade om vikten av att personen de 
anställde skulle vara socialt kompetent och kunna anpassa sig till arbetskamraterna och 
arbetsplatsen. 
 
F säger följande om vad som särskilde två personer de intervjuat för en tjänst på hennes företag. 
Det är den första personen F pratar om blev erbjuden tjänsten på arbetsplatsen: 

Hon fungerade, ju, för vi andra tillfället så var vi tre som intervjuade och hon fungerade 
med alla tre. Så att, socialt kompetent. Det gjorde inte den andra kandidaten. Hon fungerade 
inte med den tredje personen som vi hade plockat in för den andra intervjun, för det här 
tillfället […] Dom pratade inte samma språk […] hon som höll i den, som hoppade in, och 
det märktes väldigt väldigt tydligt på henne att hon vart väldigt irriterad. 
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F använder själv ordet socialt kompetent och definierar det som att tala samma språk som de 
övriga personerna i intervjusituationen. F:s syn på social kompetens stämmer väl överens med 
Nationalencyklopedins definition. Det framgår av citatet att det är viktigt att kunna spegla de 
andra i en intervjusituation för att skapa en god relation Den första personen de intervjuade hade 
ett bra samspel med alla i intervjusituationen och det var även hon som senare blev anställd. 
Den andra personen klarade inte av detta samspel och var därför inte lika intressant för tjänsten. 
Det är rimligt att anta att det i denna situation var avgörande att rekryterarna uppfattade den 
arbetssökande som socialt kompetent. 
 
B och F pratar här om, om vikten av att fungera med de övriga personerna i arbetslaget. De 
lyfter även fram vikten av att respektera varandras olikheter som en viktig del på arbetsplatsen. 
 
B säger följande: 

Men att de accepterar och är medvetna om att folk är olika. Att vi alla inte är stöpta i 
samma form, att vi har olika sociala koder […] så det är jätteviktigt. 

C säger: 

Sedan jobbar vi också i grupp så man måste kunna förhålla sig till varandra.  Däremot är 
jag inte rädd att anställa folk som sticker ut lite, jag behöver inte anställa folk som är som 
mig. Och det är ju något man alltid måste jobba med då man trivs med de som är som en 
själv.  Men det skulle ju till slut bli ett par invanda skor.  Det blir ingen dynamik i en grupp 
där alla är lika och man måste ibland, och det kan vara obehagligt för resten av gruppen ha 
in någon som säger vad hon tycker eller någon som är lite åt det ena eller andra hållet, men 
man måste ju samtidigt ha respekt för varandra och vårat jobb och man kan inte sticka ut 
hur mycket som helst. 

Både B och C lyfter även in respekt som en komponent i social kompetens, begreppet handlar 
för henne inte enbart om att kunna anpassa sig till gruppen utan också om att respektera 
varandra trots olikheter. Det framgår av citatet att C tycker att det viktigt för arbetsplatsen att ha 
en heterogen arbetsgrupp. Vi anser att detta medför högre krav på att de anställda i 
arbetsgruppen är socialt kompetenta. Något som även C påtalar i citatet. I citatet talar C också 
om att det är lättare att anställa någon som liknar en själv än någon som sticker ut. 
 
Att social kompetens är viktigt på C:s arbetsplats framgår av följande uttalande där C talar om 
en kvinna hon tidigare anställt och inställningen den kvinnan haft till det sociala samspelet i 
arbetsgruppen: 

Att inte förstå, att när man kommer in i gruppen: jag är ny, jag kan inte gå på hur som helst 
och komma med goda råd till folk som jobbat i 25 år. Men i intervjusituationen verkade 
hon jätteredig. Så det blev ju, hon kunde inte de sociala koderna. 

Den kvinna C talar om blev anställd på ett vikariat med möjlighet till förlängning, men de valde 
att inte förlänga hennes anställning när vikariatet gick ut. Enligt C var den största anledningen 
bristen på social kompetens. Kvinnan som C intervjuade lyckades under intervjun samspela med 
C på ett sådant sätt att den kvinnan blev anställd. Enligt National Encyklopedin var kvinnan 
som intervjuades med andra ord socialt kompetent. Senare, på arbetsplatsen, klarade kvinnan 
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inte av samspelet med arbetskamraterna och hon fick därför inte stanna kvar när hennes vikariat 
gick ut. I den situationen var kvinnan med andra ord inte socialt kompetent. Enligt Goffman 
(1994) är rollerna vi spelar beroende av situationen, rollen förändras automatiskt när scenen och 
publiken förändras. Kvinnan som C intervjuade spelade sin roll väl under intervjun men klarade 
sedan inte av att spela samma roll på arbetsplatsen. Hon var med andra ord endast socialt 
kompetent i vissa sammanhang. 
 
B belyser en liknande situation: 

Hon förstod så väl vad jag menade när jag pratade om det här. Det här med att man ska vara 
professionell och inte privat. Och hon hade fått goda referenser […] Men så blev det helt fel 
för hon lade sig i för mycket. Hon lade sig i de övriga barnens studier, så hon var helt fel. 
Familjen sa ifrån efter 2-3 gånger bara. 

Precis som i situationen hos C blev kvinnan som anställdes kortvarig på arbetsplatsen när 
hennes brister i social kompetens uppmärksammades. Att vara anställningsbar handlar, som vi 
lyfte i avsnittet anställningsbarhet, om att både få och behålla ett arbete. En individ måste därför 
vara socialt kompetent både i intervjusituationen och på arbetsplatsen för att vara 
anställningsbar. 
 
E talar om social kompetens som att ha en social förmåga: 
 

Förr i tiden var det riktiga företagsinriktade, mer slutna, ofta män, om man får säga. Så var 
det ju. Men nu har de lättat på det, för jag ska ju synas i marknaden också, och ha den 
sociala kompetensen också. Sedan jobbar jag ju på de andra delarna också […] men just för 
att synas i marknaden måste du ha en viss social förmåga. Mycket mycket mer viktigt nu än 
för 10 år sedan. 

Även i detta fall framgår det att den sociala kompetensen är viktig och att den har blivit 
viktigare med tiden. På grund av förändringen och utvecklingen i arbetet har kravet på social 
kompetens ökat. På företaget som respondenten arbetar på är idag marknadsföring en viktigare 
arbetsuppgift än för tio år sedan. Arbetet har i och med detta blivit mer utåtriktat och handlar till 
stor del om att bygga kontakter med nya människor. I den typen av arbete är social kompetens 
avgörande. 
 
Samarbetsförmåga är en annan viktig del av social kompetens, det belyser A i följande citat: 

Man jobbar i projektgruppen med projektledare och kanske handläggare och det kan ju 
även vara några konsulter som är med i gruppen som man ska samverka med. Och ja, att 
man är socialt kompetent är ju en grundförutsättning, så att det finns skrivet också väldigt 
tydligt i annonsen att man ska ha god samarbetsförmåga. 

A gör själv kopplingen mellan social kompetens och samarbetsförmåga. A fortsättar med att tala 
om vikten av samarbetsförmåga vid nyanställningar på hennes arbetsplats. Det är med andra ord 
av största vikt även för A att individen hon anställer är socialt kompetent. 
 
Även D uppmärksammar vikten av att en individ har god samarbetsförmåga. 



 

R
es

ul
ta

t o
ch

 to
lk

ni
ng

 

30 
 

Men det handlar ju om att han ska kunna samarbeta med de personer som finns internt och 
med våra kunder. Och då är den här sociala biten viktig [...] det hade nog uppstått 
frustration bland de övriga kollegerna, om du har någon person som inte funkar i ett 
fotbollslag eller i vilken grupp som helst så uppstår konflikter och samarbetet blir dåligt då. 

Det framgår av citatet att samarbete enligt D handlar om att kunna förhålla sig till sin 
omgivning och komma överens med många olika typer av människor. Utifrån både Goffmans 
teori (1994) och National Encyklopedins definition av social kompetens anser vi att samarbete 
kräver ett visst mått av social kompetens, något som även A resonerade kring i sitt citat. Även 
om D:s uttalade handlar om samarbete anser vi att social kompetens, precis som för A, är viktigt 
för en nyanställning. 

Sammanfattning 

Respondenterna belyser framför allt tre perspektiv på social kompetens: samarbetsförmåga, 
respekt och acceptans för andras olikheter samt förmåga att kunna anpassa sig till rådande 
situation. Det är rimligt att anta att social kompetens är en viktig faktor för alla respondenterna 
när de genomför rekryteringar. Två av respondenterna belyser problematiken med individer som 
är socialt kompetenta i anställningsintervjun och som sedan inte är socialt kompetenta i 
arbetssituationen. Social kompetens är med andra ord en viktig del av anställningsbarhet, men 
individen måste vara socialt kompetent både i intervjusituationen och i arbetssituationen. 

Inställning till arbetet 

Enligt Bergstöm (1998) är en viktig del av anställningsbarhet att individerna som anställs är 
genuint intresserade av arbetsplatsen. En möjlig förklaring till detta kan vara SCCT; s modeller. 
Enligt SCCT presterar individer, som har intresse för en arbetsplats och tror på sin egen 
förmåga att klara av arbetsuppgifterna, bättre än individer som inte har samma intresse eller inte 
tror på sin egen förmåga. Alla respondenter nämner vid ett eller flera tillfällen om hur viktigt det 
är att de arbetssökande uttrycker ett starkt intresse för arbetet och för att vilja ha den aktuella 
tjänsten. 
 
B berättar i följande citat om en kvinna hon anställde: 

Hon fick jobbet, dels för att hon hade viss erfarenhet av att jobba med barn med särskilda 
behov, och hon läser till förskolelärare och hon hade ett genuint intresse för barn med 
särskilda behov och det kände jag så tydligt när jag satt med henne här. I hennes sätt att 
berätta om barn med särskilda behov, alltså barnen hon hade jobbat med och vilka 
funktionsnedsättningar de hade och så. Jag kunde läsa av på henne att det var ett äkta 
intresse. Riktigt genuint. 

B belyser i detta citat hur viktigt det är att man som arbetssökande i en intervjusituation visar att 
man verkligen har ett genuint intresse för det sökta arbetet.  
 
Även E anser att det är viktigt att individen hon anställer verkligen vill arbeta på just den 
arbetsplatsen. Hon förklarar det med följande ord: 
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Det sätter jag jättestor vikt vid att du verkligen vill jobba här hos mig på det här kontoret 
och företaget och du kommer att göra ditt allra bästa 

E kopplar själv ihop att vara intresserad och vilja arbeta på den specifika arbetsplatsen med att 
prestera bra. Detta stämmer väl överrens med SCCT-modellerna. 
 
D belyser viktiga egenskaper med följande ord; 

Jag brukar tala om att man vill anställa människor som har en passion för det dom gör, ett 
engagemang, en drivkraft. Det är områden som är jäkligt viktiga. Det är väl egentligen 
färdigheter som man vill ha på alla anställda. 

Vi anser att även D i detta uttalande förklarar vikten av att vara intresserad av arbetsplatsen och 
uppgifterna. Att vara passionerad, visa engagemang och ha en drivkraft visar på att man har ett 
genuint intresse. Enligt D är det här viktigt inte bara vid en nyanställning utan något han söker 
hos alla anställda. 
 
Han vidareutvecklar sina tankar i följande citat: 

Det är intressant liksom med passion och engagemang, där behöver du inte vara social för 
att kunna ha de här färdigheterna. 

D lyfter fram att enbart för att en person har ett genuint intresse innebär det inte nödvändigtvis 
att hon eller han är social och kan förmedla detta intresse på ett bra sätt. Det i sin tur innebär att 
det kan vara svårare för en person som är mindre social att tydliggöra sin passion och sitt 
engagemang och därför skulle rätt personer kunna glida rekryterarna ur fingrarna. Det skulle 
innebära att en individ behöver vara både socialt kompetent och ha ett genuint intresse för att 
vara anställningsbar. 
 
Även B tycker att det är viktigt med intresse. Här pratar hon om hur en arbetssökande utmärker 
sig som väldigt intresserad av ett arbete, hon övergår sedan till en diskussion om hur mindre 
intresserade arbetssökande utmärker sig: 

Specifikt på den här tjejen, hela hon blommade ju upp. Mimiken, kroppsrörelserna och 
allting, det var det som gjorde det. Och de som inte är intresserade sitter bara rakt upp och 
ner och väntar på att jag ska fråga. Och då har man sökt jobb, enbart för att man måste ha 
ett jobb. Så känner jag. 

Då det var den intresserade kvinnan som i slutändan blev anställd belyser även detta citat hur 
viktigt B tycker att det är med arbetssökanden som visar ett genuint intresse för arbetet och 
arbetsplatsen. 
 
Vidare i intervjun säger B följande om en man hon anställt: 

Och då var det så att den personen som fick uppdraget var mest intresserad av sig och sitt 
och det var på hans villkor eller hans intressen och vad han kunde och inte kunde. Och vad 
han ville och inte ville och inte utifrån familjens och den här pojkens då. Och det kände de 
också efter två gånger. Så då avslutade vi då också. 
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Det framgår av citatet att mannen visade sig vara ointresserad av de önskemål och behov som 
arbetsplatsen ställde, han utgick enbart från sina egna intressen. Då dessa inte stämde med 
arbetsplatsen presterade mannen inte så bra som B hade önskat och han fick efter ett tag sluta. 
Av de ovanstående två citaten från B framgår det att det inte räcker med att individen visar sitt 
intresse i en anställningsintervju. Intresset måste även finnas när man befinner sig i arbete på 
arbetsplatsen. Detta stämmer väl överrens med SCCT:s intresse- och prestationsmodeller. 
 
C belyser vikten av intresse när hon i följande citat beskriver hur en kvinna hon anställt 
särskilde sig från de övriga sökandena under intervjun: 

Hon var jätteintresserad och väldigt mån om att hon själv skulle trivas på arbetsplatsen. Att 
hon skulle trivas med arbetsuppgifterna, att hon skulle klara av dem. Och hon frågade oss 
väldigt mycket kring arbetsuppgifterna. 

Vidare förklarar C att: 

Vi har haft människor som på andra intervjuer haft hur mycket erfarenhet som helst men 
varit ganska trötta. Men varför söker man då? Och så svarar de kanske att de ville få 
närmare till jobbet. Då är det inte intressant. Jag vill att du ska vilja ha det här jobbet. Det är 
det viktigaste för mig. 

C poängterar i ovanstående citat hur viktigt det är med en person som vill ha just det arbete som 
hon erbjuder. Hon beskriver även personer som har varit ganska trötta som sökt arbete hos 
henne. Vi tolkar det, som att det är motsatsen till att vara intresserad och nyfiken på ett arbete. 
Även Bergström (1998) lyfter vikten av att vara intresserad av arbetet. Han påtalar, precis som 
C, att företagen är mindre benägen att anställa en person som vill ha arbetet av andra skäl än 
intresse, att få närmare till arbetet är ett exempel på ett sådant annat skäl. 
 
C fortsätter med att mer allmänt förklara hur intresse yppar sig i följande uttalande: 

Det är ju småsaker som gör en stor helhet. Hur man hämtar in någon, handslag, hur 
intresserad man är och inte bara svarar på frågor. Att man faktiskt har ett intresse.  Att man 
får en känsla av att den här personen har aktivt sökt den här tjänsten. Inte bara för att den 
var ledig och jag var arbetslös, utan att man har tittat och sett, ah, den här tjänsten skulle jag 
vilja ha. 

Det framgår i det ovanstående citat att C upplever att en person om är intresserad av ett visst 
arbete ställer relevanta frågor. Kvinnan som C pratar om i citatet vill passa in på arbetsplatsen 
och ställer därför frågor om bland annat arbetsuppgifterna, detta gjorde att C uppfattade henne 
som intresserad. Detta påminner om hur B i ett tidigare citat talade om att en kvinna använde 
sina kroppsrörelser och sin mimik när för att visa intresse. 
 
A ger ett lite annat perspektiv på hur en arbetssökande kan visa sitt intresse i följande citat: 

Man är påläst, man har kollat upp fakta först om arbetsgivaren, man kanske har sökt här 
tidigare, man kanske också känner någon som jobbar här eller har jobbat här och därför 
aktivt sökt sig hit och förhör sig om hur det är eller man har ett genuint intresse för 
någonting av det som vi håller på med. Att man är specifikt intresserad utav någon av 
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produkterna. Det kan också vara att man har ett militärt intresse, låt oss säga att folk som 
har, är reservofficer eller är med i lottakåren eller tjejer som har gjort värnplikten fastän 
man då inte måste eller det inte är gängse att man gör det. Som sagt som visar ett intresse 
för vår verksamhet. De ligger ju rätt bra till. 

A poängterar, precis som B och C hur viktigt det är att visa sig intresserad av arbetet. A menar 
att man kanske till och med kan har ett extra intresse i organisationen hon arbetar i och ett sätt 
att visa detta är genom tidigare erfarenheter. Även att vara specifikt intresserad av deras 
produkter är något som A ser som positivt i en situation där hon ska anställa ny personal. 

Sammanfattning 

Respondenterna talar om intresse på olika sätt men de har alla varit tydliga med hur viktigt det 
är att den arbetssökande är intresserad av det arbete hon eller han söker. Det framgår även att en 
rekryterare ganska snart märker om den arbetssökande verkligen är intresserad av det arbetet 
eller om det enbart handlar om att få ett arbete. Genom att bland annat ställa nyfikna frågor, 
brinna för arbetet och vara engagerad under intervjun visar den arbetssökande intresse, men som 
exempelvis D lyfter hänger intresse inte alltid ihop med social kompetens. Vi anser att det finns 
en risk för att rekryterarna inte uppmärksammar intresset hos alla respondenter då det inte tar 
sig uttryck på förväntat sätt. 
 
Det är rimligt att anta att respondenterna inte är bekanta med SCCT utan att de utgår ifrån att en 
anställd som är intresserad av de specifika arbetsuppgifterna och arbetet även tycker att arbetet 
är roligare och mer spännande och att det i sin tur kan påverka prestationerna på arbetsplatsen. 
Vare sig en rekryterare utgår från SCCT eller andra kunskaper och erfarenheter är alla 
respondenterna överrens om att intresse är en viktig faktor vid en nyrekrytering. 

Personlighet 

En arbetssökandes personlighet och personlighetsdrag styrs av hennes tankar och känslor. 
Hennes agerande i olika situationer styrs även av hennes personlighet och personlighetsdrag. 
Hur hon eller han agerar på en arbetsplats och vilka typer av arbete hon eller han föredrar 
påverkas också av hennes personlighet och personlighetstyp. (Friedman & Schustack, 2009). En 
teori om personlighet är femfaktorteorin, som vi beskrivit närmare i avsnittet personlighet, som 
menar att det finns fem grundläggande personlighetsdrag: extravert, behaglig, samvetsgrann, 
öppen och neurotisk. En annan personlighetsteori som även den är beskriven i bakgrundskapitlet 
är Hollands teori om personligheter i arbetsmiljöer. Hollands teori har tre kärnpunkter, (1) det 
finns sex grundläggande personligheter, (2) det är en kombination av personlighet och 
sammanhang som avgör en individs beteende och (3) yrkesmässig tillfredställelse och framgång 
beror till stor del på att individens personlighet stämmer väl med arbetsplatsen.  
 
När de senast rekryterade till en tjänst i organisationen sade F följande om arbetsplatsens behov: 

Vi behöver en lugn och stabil person som kan driva lite lagom ambitiöst på en god nivå 
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Samtidigt beskrev F personen de anställde med följande ord: 

Ambitiös, hon hade gjort en massa häftiga saker innan och hållit i och slutfört saker själv 

De två citaten visar på att F valde att anställa en person med personlighetsdrag som inte stämde 
överens med vad hon angav att arbetsplatsen behövde. Detta tyder på att personligheten i just 
denna situation var viktigare än arbetsplatsens kravprofil. 
 
När F fick frågan om vad som är viktigt hos människor överlag när man utgår ifrån arbetslivet, 
svarade hon: 

Vad jag tycker kan vara viktigt hos människor så är det att man inte tar sig själv på för 
mycket allvar, att det är just det här att kunna skratta och ha ett lagom seriöst förhållande 
till sig själv och till sin yrkesroll. Så att ha nära till skratt och det, det är ju ett sätt att mötas 
att skratta så att man möts. 

De personlighetsdrag som F beskriver här ingår till viss del i femfaktorteorins beskrivning av 
både behaglig och öppen. F beskriver personlighetsdrag som snarare bidrar till att skapa en 
trevlig arbetsmiljö än bidrar till företagets produktion. 
 
På samma fråga svarade D: 

Den här HR-assistenten som vi anställde hon ska inte bygga några relationer hon ska vara 
duktig på att skapa ordning och reda rent administrativt eller hur. Det är det absolut 
viktigaste, anställer du en VD-sekreterare inte vill du ha en social vd-sekreterare som går 
runt och pratar med alla på kontoret. Där vill du ju ha en person som är hög auktoritet och 
väldigt tillknäppt och som inte ens lyfter på ögonbrynet ifall huset skulle rasa ihop. 

D belyser här hur olika personligheter passar för olika arbeten, något som stämmer väl överens 
med en av grundtankarna i Hollands teori om att yrkesmässig framgång är beroende av att 
arbetsplatsen stämmer ihop med individens personlighet. Här ser vi en stor skillnad på F och D 
då F talade om personlighetsdrag som passar alla oavsett yrkesroll, medan D till större del ser 
yrkesrollernas specifika behov. 
 
B talar om personlighet i lite mer övergripande ordalag: 

Fast jag går en hel del på personligheten hos de här. För en person som har den där icke 
formella kompetensen men ändå är en varm person, intresserad, positiv och så, nyfiken och 
så. 

Även de personlighetsdrag som B beskriver kan, precis som i fallet med F, passa, in på en 
person som har en högre grad av det som i femfaktorteorin kallas för behaglig och öppen 
personlighet. 
 
Om en rekrytering säger C följande om tre av kandidaterna: 
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Sedan var det några tjejer som var, någon som var lite för ung och osäker eller gav det 
intrycket, någon som var lite för självsäker och gav det intrycket, någon som verkade 
ganska ointresserad helt enkelt. 

I citatet talar rekryteraren om tre olika personer. C belyser i detta uttalande vikten av att 
kandidatens personlighet stämmer överens med rekryterarens föreställning av vad arbetsplatsen 
behöver. Den som ska anställas ska vara lagom på flera sätt. Det får varken vara för mycket 
eller för lite av någon faktor, det måste för rekryteraren kännas rätt. C uppger inte att hon letar 
efter en specifik personlighetstyp utan någon som har rätt mängd av allt. 
 
Vidare besvarar C frågan om vilka personlighetsdrag som är viktiga på följande sätt: 

Det är jättesvårt att säga, för man ser dessa personer, eller vad jag söker, när jag träffar 
dessa personer är en vakenhet ett intresse och en ärlighet. 

C har svårt att sätta ord på vilken typ av personlighet hon söker när hon ska anställa ny personal. 
De exempel hon ger passar inte in i varken femfaktorteorin eller i Hollands teori. Tillsammans 
tyder båda citaten från C på att hon i början av en rekrytering inte vet vem eller vad hon söker 
utan att hon under rekryteringens gång kommer finna någon som känns rätt. 
 
E pratar i nedanstående citat om viktiga förmågor hos de personer som hon vill anställa på sitt 
kontor; 

Jag vet sedan tidigare då att han är glad positiv flexibel och hjälper till där det behövs. 

A säger liknande saker om vad som är viktigt när hon rekryterar: 

Men också personligheten att man har detta drivet, att man är glad och positiv, gör stor 
inverkan tror jag i intervju situationen. Att man till slut väljer den personen. 

Både A och E lyfter olika delar som viktiga när det kommer till personlighetsdrag hos 
arbetssökande. De förmågor hon belyser går inte att koppla till Hollands teori, men vi kan även 
här se influenser av femfaktorteorins personlighetsfaktorer behaglig och öppen. 

Sammanfattning 

Alla respondenterna lyfte vid ett eller flera tillfällen fram de arbetssökandes personlighet och 
pratade om hur den spelar en betydande roll i en nyanställningssituation. Det bör också nämnas 
att personlighet inte fick samma utrymme av respondenterna som inställning till arbetet och 
social kompetens. Att personlighet är viktigt framgick dock, och det stödjer Hollands tredje tes 
att framgång i arbetet kräver att personen passar in på arbetsplatsen. Endast D lyfter fram att 
olika personligheter passar in i olika yrken. De personlighetsdrag som A, B E och F anser vara 
viktiga har alla drag av femfaktorteorins personlighetsfaktorer behaglig och öppen. 
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4.2 Informell-kontra formell kompetens 

Företag genomför rekryteringar för att fylla ett behov av arbetskraft med en viss kompetens. Det 
är rimligt att anta att det är en kombination av informell kompetens, såsom personlighetsdrag 
och social kompetens, och formell kompetens, såsom utbildning och erfarenhet, som gör en 
individ anställningsbar i rekryterarens ögon. I detta avsnitt belyser vi belysa hur respondenterna 
ser på relationen mellan formell och informell kompetens. 
 
A förklarar hur hon anser formell kompetens står sig i relation till informell kompetens i 
följande citat: 

Om man inte har den formella kompetensen, men har skaffat sig den erfarenheten som man 
har sökt så kan det väga upp, däremot kan inte låg social kompetens vägas upp. Så är det ju, 
självklart alltså. […] verkar man inte klara av sociala relationer på ett bra sätt så kommer 
man inte på jobbet. För att det kan man aldrig utveckla. Eller man kan väl utveckla det men 
det är mycket svårare för en person att förändra sin personlighet än att lära sig nya saker. 
Och vi har många här, både inköpare och tekniker, som inte är högskoleutbildade som 
klarar sig utmärkt eller kanske till och med ännu bättre än många som har formell 
kompetens. 

Även E pratar om hur relationen mellan formell och informell kompetens förhåller sig till 
varandra; 

Sen finns det så klart grejer man ska jobba på för ingen är ju perfekt, men oftast så är det 
kompetens-delar som jag helst vill arbeta med. Att attityden finns redan för den är ju 
svårare att jobba med, så det sätter jag jättestor vikt vid att du vill verkligen jobba här hos 
mig på det här kontoret och företaget och du kommer att göra ditt allra bästa […] det är 
lättare att jobba med kompetensen än attityder och vilja och så, det tar mycket mycket 
längre tid. Det går, det går jobba med dem bitarna också, men det tar mycket längre tid, så 
det är inte så att jag är rädd att jobba med de delarna. 

Både A och E uttrycker tydligt hur de ser positivt på den informella kompetensen, och båda 
visar att den formella kompetensen ibland kan överskuggas av den informella kompetensen. Det 
är enligt både A och E lättare att lära en individ ny kunskap än att utveckla och förändra hans 
eller hennes personlighet och attityder. Den formella kompetensen är med andra ord lättare att 
öka än den informella. Det innebär att om A eller E hamnar i en situation där de måste välja 
mellan en person med hög formell kompetens men lägre informell och en person med lägre 
formell kompetens men hög informell skulle de båda två välja personen med hög informell 
kompetens. 
 
I det citat som följer diskuterar C utifrån två personer, den första med hög formell kompetens 
och den andra med hög informell kompetens, hur hon tänker kring formell kompetens kontra 
informell kompetens, och om en rekryterare kan göra avkall på någon av dem: 

Det beror helt enkelt på i vilken situation vi är i här i organisationen. Är det en person som 
ska komma in och göra ett grovjobb, handläggning och utredning etc. och rättssäkert, pang 
på. Då skulle jag nog ta den här första, men befinner vi oss i en kreativ process som vi gör 
nu och har gjort under ganska lång tid skulle jag nog ta den andra för att vi ska driva vår 
verksamhet vidare. Vi måste driva den vidare och ha idéer. 
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C beskriver att omständigheterna kring rekryteringen avgör vem man anställer, och att en 
rekryterare kan välja att ta det osäkra framför det säkra och anställa en person med lite mindre 
formell kompetens men mer informell kompetens. Det verkar som om hon tycker att en person 
med mer omfattande informell kompetens kan ha egenskaper som gör att verksamheten 
utvecklas och tar ett steg framåt. 
 
På den organisation där E arbetar har man döpt informell kompetens till mjuka delar och det är 
en av de punkter som organisationen har med på till exempelvis löneförhandlingar: 

Om jag hade haft, om jag hade velat [tvekat vårt förtydligande] mellan två stycken och 
kompetensmässigt högre av det här andra, så beror det ju på de mjukare delarna, som vi 
säger i banken. Och då tar jag hellre den som har de mjukare delarna och jag vet att han 
eller hon passar in i gruppen. 

Av citatet framgår att det är viktigt för E att en person som hon anställer har omfattande 
informell kompetens och att detta för henne som rekryterare som går hand i hand med att passa 
in i gruppen. En person med mindre informell kompetens skulle enligt E kunna ha svårare att 
fungera i hennes arbetsgrupp. Vi håller det för troligt att hon anser att den informella 
kompetensen hänger ihop med den sociala kompetens som Goffman (1994) skriver om, det vill 
säga att kunna se sin omgivning och anpassa sig till den. 
 
I följande två citat diskuterar D skillnaderna mellan två sökande för samma tjänst. 
 
D förklarar nedan varför den ena mannen inte var aktuell för tjänsten: 

En av dess tre hade mer en systemmässig approach han var mer systemkille om man säger 
så, han hade inte den personlighet som vi sökte, men han hade väldigt goda akademiska 
meriter, Han hade erfarenheter från bilindustrin och så men han föll på grund av att han inte 
hade de sociala bitarna som krävs. 

D fortsätter med att beskriva mannen de tillslut anställde med följande ord: 

Hade han inte haft den sociala förmågan, jag kan säga som så att jag tror säkert att i det här 
fallet så är den sociala biten 50 procent så viktig är den alltså. Hade han inte haft den 
sociala biten då hade han fallit bort. 

De respondenter som har en högskoleutbildning inom relevant område har ett mer reflekterande 
förhållningssätt i intervjusituationen, medan de respondenter som har avancerat inom den 
specifika organisationen för att nå sin tjänst använder sig av sin intuition i intervjusituationen. 
Det är rimligt att anta att respondenterna med högskoleutbildning är mer reflekterande därför att 
de lärt sig en sådan metod i sin utbildning medan respondenterna som arbetat sig upp i sina 
respektive organisationer använder sig av sin intuition då de har en större erfarenhet av och 
insikt i den specifika arbetsplatsens behov.  
 
Det ovanstående citat skiljer sig från följande citat som kommer från F där hon beskriver en 
arbetssökande till en tjänst hon rekryterar till: 
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M som var min favoritkandidat han avbryter mig fyra gånger på tio minuter och fastän jag 
fortsätter att prata fortsätter han själv att prata så vi pratar i mun på varandra. Jag slutar och 
han fortsätter och han återkommer inte till det som jag sa så det bara, nej jag var så arg så 
det, den här människan, det här är ju så oförskämt så han kan ju aldrig få det här jobbet […] 
Det jobbiga är att jag kommer nog ändå att utifrån att M är så bra på pappret så kommer vi 
nog att ta in honom på en andra intervju i alla fall. 

Trots att F var arg efter samtalet med M kommer M ändå kallas på intervju därför att han har en 
hög formell kompetens. I detta fall blir det tydligt att den formella kompetensen väger tungt då 
M uppenbart visade att han inte hade alla delar av den informella kompetens som F efterfrågade. 
 
Även i nästa citat där F talar om en arbetssökande på en intervju, diskuterar hon hur denna 
person inte helt uppfyllde kraven på den informella kompetensen: 

Vi fick jobba lite och det är ju inte att vara socialt kompetent. Men det kräver ju att den som 
håller i intervjun inte ser, inte ratar bort på grund av det. Utan ser hela kompetensen. 

Citatet ger intrycket av att F har överseende för människors fel och brister. Hon låter inte detta 
vara i vägen när hon funderar på dem i anställningssyfte. Hon beskriver här hur det är viktigt att 
se till hela kompetensen, vilket vi tolkar som att hon anser att avsaknad av delar av informell 
kompetens inte ska stå i vägen om den formella kompetensen är uppnådd. 
 
I detta citat berättar B om hur hon resonerar kring relationen mellan informell kompetens och 
formell kompetens: 

Fast jag går en hel del på personligheten hos för en person som har den där icke formella 
kompetensen men ändå är en varm person, intresserad, positiv och nyfiken så värdesätter 
jag nog det mer än om det sitter här och har jobbat med personer med särskilda behov men 
inte visar att det är något intressant och inte har kvar intresset. 

Citatet visar att B tycker det är viktigt att en person uppfyller den informella kompetensen till 
ett sökt arbete och att en arbetssökande gör det dels genom att visa genuint intresse för det 
aktuella yrket, dels för de personer som den arbetssökande ska arbeta med.  
 
B fortsätter med att säga: 

Om jag har två personer som söker samma jobb och den ena personen har inte utbildningen 
riktigt eller erfarenheten men är otroligt kompetent, social och positiv, frågar och visar ett 
genuint intresse för de här ungdomarna. Då väljer jag henne eller honom före en person 
som har en utbildning men verkar helt ointresserad. 

Detta påminner om följande citat från E: 

För det kan ju vara så att jag har en som har jättehög formell kompetens som har 
magisterutbildningar och ekonomiutbildningar och sen har jag kanske en som inte har lika 
mycket formell, men som har attityden som har försäljningsintresset, som har kundintresset 
mycket mer då väljer jag hellre den andra. 
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Precis som i citatet med D lite högre upp är det i de ovanstående två citaten tydligt att det finns 
yrken där den informella kompetensen kan väga högre än den formella. 

Sammanfattning 

Enligt respondenterna finns det vissa yrken där den informella kompetensen väger tyngre än den 
formella kompetensen. A, B, D och E tydliggör alla hur en person med högre informell 
kompetens kan vara någon man föredrar att anställa. Den informella kompetensen kan väga 
tyngre än den formella kompetensen. Både A och E upplever att det är enklare att utveckla en 
individs formella kompetens framför att utveckla hennes eller hans informella kompetens. Trots 
att F anser att informell kompetens är viktigt valde hon att kalla en individ på en andra intervju 
fastän han i den första intervjun visat att han inte hade den informella kompetens hon 
efterfrågade. Detta uppger F var på grund av hans formella kompetens. Informell kompetens är 
för de andra respondenterna dock en viktigare del av anställningsbarhet än formell kompetens. 

4.3 Reflektion kontra intuition 

Det finns olika sätt att få kunskap om människors informella kompetens, den vanligaste i 
rekryteringssyfte är att genomföra anställningsintervjuer (Lindelöw, 2008). När vi gör 
bedömningar av andras beteenden finns det många faktorer som påverkar oss, bland annat vår 
självbild, det första intrycket vi får av personen vi möter och vilket humör vi är på just den 
dagen. Alla respondenter i undersökningen uppgav att de genomförde anställningsintervjuer i 
syfte att skapa sig en bild av den arbetssökandes informella kompetens. Vi har identifierat två 
olika bedömningssätt hos rekryterarna: ett reflekterande och ett intuitivt. 

Den reflekterande bedömaren 

För att ta reda på hur människor reagerar I olika situationer kan rekryteraren ställa olika frågor 
där den arbetssökande får beskriva hur hon eller han har handlat eller resonerat i tidigare 
situationer. Rekryteraren kan på så sätt göra sig en bild vad vilken typ av informell kompetens 
personen har och kan genom det göra en bedömning av huruvida personen passar på 
arbetsplatsen och för arbetsuppgiften. Rekryteraren har med andra ord ett reflekterande 
förhållningssätt, då hon eller han reflekterar över individens tidigare handlande och gör en 
bedömning utifrån det. 
 
D förklarar att han bedömer den arbetssökande på följande sätt: 

Ja man märker ju på de svaren som man får eller de beskrivningarna som han gör av 
tidigare händelser där han har tillämpat sitt ledarskap, han beskriver hur han gör saker och 
ting då och utifrån det då så. 
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Att bedömningen är subjektiv och att det finns risk för felkällor belyser D i följande citat: 

Han som är NCM [NCM är tjänsten som skulle tillsättas, vårt förtydligande] idag han hade 
observerat den här 48-åringen under flera år så han visste vad han gick för och det spelar ju 
också roll. Det är ju en felkälla i den här intervjuprocessen också, man blir påverkad av den 
biten då. Så genom sina tidigare observationer så påverkade det också. 

F pratar precis som D om att felkällor kan uppstå i anställningsintervjun, detta blir tydligt i 
följande stycke där hon berättar om vikten av att ta in information från kandidatens referenser: 

Ja det beror ju på hur duktig man är på att ta referenser. Alltså det finns ju det generella, 
som man säger, att någon är bra och trevlig det är ju inte det som är intressant. Det är här 
när man skrapar lite till och berättar om något speciellt tillfälle, det är då du börjar komma i 
närheten av det man vill åt. Så du får skrapa ganska mycket innan det kommer fram till de 
här. Sen är det ju ofta så att du kanske har en bild själv innan och bekräftar den, och letar 
fel som du då hittar. 

I citaten lyfter både D och F upp sin egen roll som bedömare och att det finns risk för felkällor 
när det handlar om att bedöma andras personlighet och egenskaper. Det är rimligt att anta att de 
felkällor som D och F nämner är samma som vi behandlat under avsnittet rekrytering. D talar 
om att det är lätt att låta sig påverkas av andras åsikter. Här finns en tydlig koppling till 
haloeffekten då D redan innan intervjun är påverkad av sin kollegas positiva bild av den 
arbetssökande. Även citatet från F går att koppla till haloeffekten och dess motsats 
djävulseffekten. Hon nämner själv att det är lätt att fråga efter information som bekräftar den 
bild hon redan gjort sig av den arbetssökande, vare sig bilden är positiv eller negativ. 
 
På A:s företag har de tagit den reflekterande bedömningsmetoden ett steg längre. A beskriver 
förfarandet på följande sätt: 

I den pågående rekryteringen kommer vi använda oss av ett lite annat sätt att komma fram 
till beslut om kandidaterna. Vi kommer göra ett test på de sista kandidaterna, ett arbetsprov 
i princip. Och då har vi designat provet själva utifrån vad en inköpare oftast gör hos oss. 

Det är rimligt att anta att ett av resultaten av att införa arbetsprov som rekryteringsmetod är att 
felkällorna i rekryteringen minskar. Detta då bedömningen av den arbetssökande inte är 
subjektiv i samma utsträckning som vid enbart en anställningsintervju. 

Den intuitiva bedömaren  

En annan bedömningsteknik som rekryterarna beskriver är att rekryteraren litar på sin egen 
intuition. Rekryteraren tar då hänsyn både till sin egen erfarenhet av arbetsplatsen och av sin 
erfarenhet av tidigare rekryteringar. Hon eller han ser till helhetsbilden och känslan som den 
arbetssökande väcker: 
 
E förklarar detta på följande sätt: 
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Du ser det på individen när man har suttit i rekryteringar och har arbetat med personal så 
pass länge så lär man sig känna igen, man har inte alltid rätt. Men man har ju magkänslan 
att gå på att ja, det här känns bra. 

E hänvisar här till att hennes vana av att genomföra rekryteringar har utvecklat hennes intuition 
och att hon därför upplever att hon kan gå på det hon kallar magkänslan. 
 
Om hur en felrekrytering gick till säger hon följande: 

Jag gjorde misstaget att lyssna mer på andra än min egen intuition när jag satt i intervjun. 
Jag kände inte att det var, men okej då, jag lyssnade lite mer på vad andra tyckte. 

E upplever att resultatet av den rekrytering det handlar om i detta citat hade blivit annorlunda 
om hon enbart gått på sin magkänsla istället för att lyssna på andra. Personen som rekryterades 
slutade efter ett års provanställning på arbetsplatsen. 
 
B beskriver en arbetssökande på följande sätt: 

Hon hade ett genuint intresse för barn med särskilda behov och det kände jag så tydligt när 
jag satt med henne här. I hennes sätt att berätta om barn med särskilda behov, alltså barnen 
hon hade jobbat med och vilka funktionsnedsättningar de hade och så.  Jag kunde läsa av på 
henne att det var ett äkta intresse. 

B använder uttryck som läsa av och det kändes tydligt vilket vi anser stödjer teorin att B 
använder sig av sin intuition när hon bedömer arbetssökanden i en intervjusituation. 
 
B beskriver en annan intervjusituation på följande sätt: 

Jag fick en känsla av att hon var bra på att leka. Den här lilla killen behöver väldigt mycket 
hjälp att leka, i turtagning och så där. Och den känslan fick jag då. Hon pratade om vad hon 
gjorde på sitt jobb, hon jobbade som timvikarie på en förskola. Och jag kände bara, att hon 
tyckte det var roligt att arbeta med barn i allmänhet. 

Även i detta citat talar B om känslan som kandidaten skapade hos henne. Hon talar med andra 
ord om sin intuition också denna gång. Det är tydligt att intuition är en viktig bedömningsgrund 
för B. 
 
C lyfter precis som B fram att det är viktigt att kandidaten skapar en bra känsla hos henne. 

Jo, hon var den som, eller jag fick en känsla av att hon såg sig själv som att det här är ett 
jobb jag vill ha. Hon var jätteintresserad och väldigt mån om att hon själv skulle trivas på 
arbetsplatsen [...] Hon gav ett väldigt seriöst intryck. 

C förklarar vidare att: 

Lite så här, att, det är ju småsaker som gör en stor helhet. Hur man hämtar in någon, 
handslag, hur intresserad man är och inte bara svarar på frågor. 
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I det första citatet talar C om känslan som den arbetssökande skapar hos henne. I det andra 
citatet lyfter hon fram helhetsintrycket, det är lika viktigt hur en individ för sig och hälsar som 
hur hon eller han ställer och besvarar frågor. De småsaker som C talar om ger en bild, en känsla, 
av den individen och blir därför viktiga för en bedömare som går på intuition. Att C påtalar 
vikten av både känslan och helhetsintrycket visar på att intuition är viktigt för C i bedömningar. 
 
C beskriver också följande steg i intervjuerna: 

Det var hennes, jag kan själv se saker som, jag har ju själv jobbat som handläggare och jag 
vet ju vilka situationer man kan hamna i och då vanligtvis när jag intervjuar någon så 
brukar jag fråga hur de tror att de skulle agera i olika situationer, och då kan man alltid 
svara hur man tror att man skulle agera, men man kan som se att det här kommer inte gå. 

C visar sig i citaten vara en blandning av den intuitiva och den reflekterande bedömaren. Hon 
använder sig av fiktiva situationer och reflekterar över kandidaternas svar. Samtidigt är det 
viktigt för henne att kandidaten lyckas skapa en bra känsla hos henne. 

Sammanfattning 

Vi kan, i de genomförda intervjuerna, se en tendens till skillnad gällande utbildningsbakgrund 
och bedömningsmetod hos de intervjuade. D och F har en mer reflekterande bedömningsteknik 
och de har även en personalvetarutbildning i grunden och har dessutom i uppdrag att rekrytera 
till högre befattningar. De respondenter som har arbetat sig upp till sin position i organisationen, 
B och E, använder sig i större utsträckning av en intuitiv bedömning. Respondenterna A och C 
har båda högskoleutbildning, men inte inom personalområdet. Då de på A:s arbetsplats just nu 
inför en ny metod för rekrytering, arbetsprov, är det svårt att veta vilken typ av bedömare A är i 
en vanlig intervjusituation. C visar tydliga tendenser till att i stor utsträckning gå på sin 
intuition, men hon använder sig även ibland av den reflekterande tekniken. En möjlig förklaring 
till dessa skillnader mellan respondenterna skulle kunna vara att B, C och E har många års 
arbetslivserfarenhet av den organisationen där de idag har sin anställning. De har alla arbetat på 
olika nivåer i de respektive organisationerna och har således en stor kunskap om såväl 
organisationerna som deras kompetensbehov. B, C och E har därför en väl utvecklad intuition 
som stämmer överens med vad företaget behöver. Rekryterarna D och F har till skillnad från B, 
C och E inte lika lång tids erfarenhet av den organisation de idag arbetar i, men de har under sin 
utbildning fått lära sig hur de ska genomföra intervjuer för att hitta en lämplig kandidat. 
Felkällor kan uppstå oberoende av vilken typ av bedömningsteknik som används, vi håller det 
för troligt att de respondenter som till stor del gör bedömningar utifrån sin intuition har en större 
risk för felkällor då deras bedömningar är något mer subjektiva än de reflekterandes 
bedömningar. Det torde ställas högre krav på den intuitiva bedömaren än den reflekterande att 
vara uppmärksam på sina felkällor. 
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5 Slutsatser 

Syftet med forskning är att nå nya insikter och få ny kunskap om samhällt. I nedanstående 
avsnitt presenterar vi de slutsatser som denna undersökning lett fram till. 

5.1 Informell kompetens i förhållande till anställbarhet 

Det är rimligt att anta att informell kompetens är en viktig del av anställningsbarhet. 

Alla respondenterna i undersökningen tydliggör att informell kompetens är avgörande för vem 
de anställer vid nyrekryteringar. Det finns i vissa fall lagar och regler som styr hur den formella 
kompetensen ska se ut för en framtida anställd, men även i dessa fall är informell kompetens 
viktig efter att den formella kompetensen som krävs uppfyllts. 

Det är rimligt att anta att social kompetens, inställning till arbetet och personlighet är 

viktiga delar av den arbetssökandes informella kompetens. 

Alla respondenterna talar om dessa tre faktorer som viktiga delar i den informella kompetensen. 
Social kompetens handlar till stort del om hur en individ samspelar med andra människor, både 
i intervjusituationen och på arbetsplatsen. Det är viktigt för respondenterna att individen de 
anställer kommer att passa in på arbetsplatsen. Inställning till arbetet handlar om varför den 
arbetssökande vill ha arbetet. Respondenterna är överens om att det är viktigt att en individ 
verkligen vill arbeta på den specifika arbetsplatsen då detta innebär att individen kommer 
prestera bättre. Respondenterna pratade om olika personlighetsdrag från två perspektiv. Dels 
ville de ha någon som var social, positiv och trevlig som person, men vissa av respondenterna 
lyfte även upp att det var lika viktigt att ha en personlighet som passar till den specifika tjänsten 
som att vara social och trevlig. 
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Det är rimligt att anta att inställning och social kompetens är viktigare än 

personlighetsdragen 

Respondenterna talade mycket om både den arbetssökandes inställning till arbetet och den 
arbetssökandes sociala kompetens. Den arbetssökandes personlighet fick inte samma utrymme 
och det är rimligt att anta att personligheten inte är lika viktigt för respondenterna som de andra 
två faktorerna. Det kan också vara så att en persons personlighet är en del av hennes eller hans 
sociala kompetens.  

5.2 Förhållandet mellan informell kompetens och formell 

kompetens 

Det är rimligt att anta att informell kompetens är viktigare än formell kompetens. 

I nästan alla lägen uppger respondenterna att informell kompetens är viktigare än formell 
kompetens. I vissa lägen kan dock formell kompetens vara svårt att bortse ifrån. En individ som 
har den formella kompetensen, men inte uppfyller den informella kompetensen blir bortvald 
framför en person som har den informella kompetensen men inte helt uppfyller den formella 
kompetensen. Detta gäller dock inte när det finns behörighetskrav för en tjänst, i dessa fall 
måste den arbetssökande i första hand uppfylla behörighetskraven, med andra ord den formella 
kompetensen. 

Det är rimligt att anta att rekryteraren i valet mellan två personer där båda uppfyller 

grundkraven på formell kompetens anser att hög informell kompetens är viktigare än hög 

formell kompetens. 

Alla respondenterna berättar att de skulle välja en individ med hög informell kompetens framför 
en individ med enbart hög formell kompetens. Enligt några av respondenterna beror det på att 
det är lättare att öka den formella kompetensen än att utveckla den informella kompetensen. 



 

Sl
ut

sa
ts

er
 

45 
 

5.3 Rekryteraren som bedömare 

Det är rimligt att anta att det finns två olika sätt att identifiera informell kompetens, det 

reflekterande sättet och det intuitiva sättet. 

De respondenter som har en högskoleutbildning inom relevant område har ett mer reflekterande 
förhållningssätt i intervjusituationen, vidare har de respondenter utan utbildning inom HR-
området avancerat inom den specifika organisationen för att nå sin tjänst. De rekryterarna 
använder sig av sin intuition i intervju-situationen. Det är rimligt att anta att respondenterna med 
utbildning inom HR-området är mer reflekterande därför att de lärt sig en sådan metod i sin 
utbildning och respondenterna som använder sig av sin intuition har en större erfarenhet av och 
insikt i den specifika arbetsplatsens behov.  

Det är rimligt att anta att rekryteraren spelar en stor roll i den arbetssökandes 

anställningsbarhet. 

Anställningsbarhet handlar både om att få och kunna behålla ett arbete. En av de vanligaste 
urvalsmetoderna vid rekrytering är anställningsintervjun. Enligt både de psykologiska teorier vi 
berört, i avsnittet rekrytering, och i respondenternas intervjusvar finns många felkällor i en 
intervjusituation. Då bedömningen som sker i en intervjusituation är subjektiv kan bland annat 
rekryterarens humör eller tidigare erfarenheter påverka hur hon eller han ser på den 
arbetssökande. Det är sedan rekryterarens bild av de arbetssökande som avgör vem som tillslut 
blir anställd. Det innebär med andra ord att den bild rekryteraren skapar av den arbetssökandes 
person har direkt inverkan på den senares anställningsbarhet. 
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6 Diskussion 

6.1 Resultat 

Vi har haft svårt att hitta forskning som behandlar diskussionen kring den informella 
kompetensens inverkan på anställningsbarhet. Vår studie är därför ett relevant inslag i 
diskussionen kring kompetens och anställningsbarhet. 
 
Anställningsbarhet innebär enligt Knight & Yorke (refererad i Nilsson, 2009) att ha förmågan 

att få, behålla och vid behov skaffa nytt arbete. I den definitionen på anställningsbarhet ligger 
automatiskt fokus på individen. Det handlar om individens egen förmåga att själv få och behålla 
ett arbete. Vi anser att resultatet av vår undersökning tillför ett nytt perspektiv på begreppet 
anställningsbar. När vi gick in i den här undersökningen hade vi fördomen att personkemin som 
uppstod mellan rekryterare och arbetssökande spelade en stor roll när det kom till vem som till 
slut blev anställd. Detta är något vi under studiens gång har fått bekräftat för oss, och vi har 
insett att rekryteraren som person spelar en stor roll i avgörandet av den arbetssökandes 
lämplighet att få visst arbetet. Det innebär att rekryteraren spelar en stor roll i huruvida en 
individ är anställningsbar eller inte. I den litteratur vi har läst ligger ett stort fokus på individen 
och individens eget ansvar (jfr Berglund & Fejes, 2009; Allvin m.fl. 2006). Arbetsgivare och 
skola får endast en liten del av ansvaret i att främja individens anställningsbarhet, då framför allt 
genom att utveckla individens formella kompetens och i förlängningen också dennes 
anställningsbarhet (jfr Berglund och Fejes, 2009)  
 
Vi kan när undersökningen är slutförd önska att vi från början lagt ett större fokus på hur 
rekryteraren går till väga när hon eller han gör bedömningar av de arbetssökande. Det hade varit 
både spännande och relevant att gå djupare in på hur rekryteraren själv påverkar 
intervjusituationen och vad detta kan få för konsekvenser. 
 
En annan del som vi i dagsläget känner att vi saknar i undersökningen är hur rekryterarna 
granskar och bedömer ett CV. Vi hade en fördom i början om att alla som kom vidare på 
intervju automatiskt uppfyllde den formella kompetensen. Vi har under studien gång insett att så 
inte är fallet och därför saknas det perspektivet. Om uppsatsen varit större och vi haft mer tid på 
oss hade det varit intressant att även undersöka hur rekryteraren väljer ut de personer som får 
komma på intervju utifrån deras CV och vad detta får för konsekvenser för en individs 
anställningsbarhet.  

 
Under arbetets gång har vi läst en hel del litteratur som berör rekrytering och i dessa böcker 
berör man perspektiven felkällor och vad detta kan få för konsekvenser.  Däremot berör man 
mer sällan rekryteraren som individ och den faktiska maktposition rekryteraren besitter. Genom 
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denna undersökning har vi fått en större insikt i den avgörande roll rekryteraren faktiskt har. Vi 
upplever att de respondenter med någon typ av akademisk utbildning inom personal- och 
arbetslivsområdet hade större förståelse för de felkällor som kan uppstå i intervjusituationen och 
vilka konsekvenser dessa kan få. Vi har i och med detta fått en ökad förståelse för vikten av att 
personer som arbetar med rekrytering har relevant utbildning. Samtidigt har de rekryterare som 
arbetat sig upp inom sin organisation en enormt stor kännedom om organisationen behov, vilket 
också är en viktig kompetens. Den perfekta rekryteraren borde således både ha relevant 
högskoleutbildning och flera års erfarenhet av att arbeta på olika nivåer inom den specifika 
organisationen. 
 
När vi gick in i arbetet förväntade vi oss att personlighet skulle vara en större del av informell 
kompetens. Vi är därför förvånade över att respondenterna verkar anse att social kompetens och 
intresse för arbetet är viktigare delar. Det är kanske inte så konstigt att respondenterna lyfter 
social kompetens som en stor del av anställningsbarhet då social kompetens är ett begrepp som 
använts flitigt i bland annat media under såväl slutet på 1900-talet som början på 2000-talet. 
Däremot har vi inte tidigare hört något om vikten av att vara intresserad av arbetsplatsen och 
den sökta tjänsten, det är första gången vi stöter på det i rekryteringssammanhang. Vi har 
tidigare endast pratat om det i ett karriärutvecklingssammanhang. 

6.2 Metod 

Vi anser att vald metod, kvalitativa semistrukturerade intervjuer, passar för undersökningens 
syfte och frågeställningar. En nackdel är dock att respondenterna inte fått exakt samma frågor, 
detta då vår kunskap förändrats från den första intervjun till en sista intervjun. Bearbetningen av 
data har därför blivit svårare än om vi genomfört helt strukturerade intervjuer. Strukturerade 
intervjuer hade dock inte varit en lämplig metod för vårt syfte då det skulle styrt 
respondenternas svar i en alltför för stor utsträckning.  
 
En annan nackdel med semistrukturerade intervjuer är att vi, i intervjusituationen, har ställt 
följdfrågor som inte är formulerade i intervjuguiden och därför inte heller kontrollerade mot 
våra testpersoner. Både det faktum att alla respondenter inte fått exakt samma frågor samt det 
faktum att vi inte testat alla frågor kan innebära en risk för undersökningens validitet och 
reliabilitet. Vi anser dock att den risken är så pass liten att vald metod fortfarande är lämplig. 
 
Intervjuer med så kallade fokusgrupper hade kunnat vara ett bra alternativ till semi-
strukturerade intervjuer. Det hade inneburit att vi hade samlat rekryterarna vid ett och samma 
tillfälle och låtit dem diskutera begreppen anställningsbarhet och informell kompetens med 
varandra. Användandet av fokusgrupper som metod hade således svarat bra på undersökningens 
syfte och frågeställningar och vi hade som samtalsledare inte påverkat resultatet av intervjun i 
samma utsträckning som vi gjort i de semistrukturerade intervjuerna. Vi anser dock att de 
praktiska svårigheterna, bland annat att hitta ett tillfälle som passade alla rekryterare samt en 
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lämplig lokal, väger tyngre än de positiva aspekterna av att använda fokusgruppsintervjuer som 
metod. 

6.3 Framtid 

Vi har genomfört en undersökning som täcker in många aspekter av begreppet 
anställningsbarhet. Det skulle vara intressant att genomföra djupare studier på de områden vi 
berört. Framför allt skulle det vara spännande att närmare undersöka rekryterarens roll som 
bedömare av informell kompetens i en anställningsintervju, samt att undersöka hur detta 
påverkar arbetssökandes anställningsbarhet. Det skulle också vara intressant att gå djupare in i 
relationen mellan informell kompetens och formell kompetens samt dessa kompetensers 
påverkan på anställningsbarhet. Ett område som vi inte berört alls, men som vi anser att det 
behöver forskas på, är den enskilde individens syn på sin egen anställningsbarhet jämfört med 
rekryterarens syn på individens anställningsbarhet. Som vi nämnde inledningsvis är även de 
maktstrukturer som finns i samhället viktiga påverkansfaktorer på individers anställningsbarhet. 
Det skulle vara intressant att i framtiden undersöka hur dessa maktstrukturer påverkar på vilket 
sätt rekryterare upplever individers informella kompetens. 
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Bilaga 1 – Intervjuguide 

Del 1 - Bakgrund 

 Kan du berätta lite om din bakgrund? 

 Ni har nyligen genomfört en rekrytering. 

- Vad var det för tjänst ni rekryterade till? 
- Vad hade ni för krav?  

Syftet med denna fråga är att få information om både formella krav så som arbetslivserfarenhet och 
utbildning och krav på olika personliga egenskaper eller färdigheter. 

- Hur gick rekryteringen till? 

Del 2 – Den nyligen genomförda rekryteringen 

 Kan du berätta om varför ni tillslut anställde just den personen ni gjorde? 

Syftet med denna fråga är att få reda på vilka egenskaper och färdigheter det var som gjorde att en viss 
person fick jobbet, hur den personen gav uttryck för dessa egenskaper samt vad som särskiljde den 
personen från de andra sökande. 

 Hur kommer det sig att ni ansåg dessa egenskaper som viktiga? 

Syftet med denna fråga är att utifrån svaren i föregående fråga utreda varför respondenten anser att de 
egenskaper och färdigheter som nämnts är viktiga på arbetsplatsen, hur viktiga de är samt vad de tillför 
till arbetsplatsen att en person de anställde hade dessa egenskaper. 

 Om personen ni anställde inte haft den formella kompetens ni efterfrågade hade 

han/hon fortfarande varit aktuell för jobbet? 

Del 3 – Respondentens syn på informell kompetens 

 Hur viktigt anser du att den informella kompetensen är? 
Syftet med denna fråga är att utreda respondentens syn på informell kompetens, om det är de enskilda 
färdigheterna och egenskaper som är viktiga eller om det är kombinationen av färdigheter, egenskaper 
och formell kompetens. 

 Finns det någon del av den informella kompetensen som är viktigare än någon 

annan? 

 Har du någon gång anställt en person som sedan visade sig inte levde upp till 

bilden du fått av honom/henne under intervjun? 

- Vad fick det för konsekvenser? 
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Bilaga 2 – Missiv 

Förfrågan om medverkande i studie 

 
Vi är två studenter på studie- och yrkesvägledarprogrammet på Stockholms Universitet som 
under våren skriver vårt examensarbete. 
 
Du får det här brevet eftersom du under ett telefonsamtal med en av oss ställde dig positiv till att 
medverka i en intervju angående sociala färdigheter i relation till anställningsbarhet. 
 
Vi är intresserade av att närmare undersöka begreppet anställningsbarhet och sociala färdigheter 
som en aspekt i det. Vad är det som gör att en viss person får ett jobb, utöver dennes formella 
kompetens, är en fråga vi ställt oss. Vi ämnar göra detta genom att intervjua 6-8 personer som 
nyligen gjort nyanställningar. Intervjun kommer att fokusera på din uppfattning och dina åsikter 
som rekryterare/personalchef, då det är vad vi är intresserade av att undersöka. 
 
Vi kommer att spela in intervjun på band och den kommer att transkriberas i text, texten 
kommer enbart läsas av oss studenter samt vår handledare. All information kommer att 
behandlas konfidentiellt och du kommer självklart vara helt anonym. Dina uttalanden kommer 
inte kunna härledas varken till dig eller till företaget du arbetar på. Banden och transkriberingen 
kommer att förstöras så snart vår uppsats är godkänd. 
 
Vi kommer under inom de närmaste dagarna kontakta dig igen via telefon för att stämma av om 
du fortfarande är intresserad av att delta i studien. Under det telefonsamtalet kommer vi även att 
boka tid och plats för intervjun.  
 
Har du frågor är du välkommen att kontakta någon av oss. 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Sofia Axelsson, xxxx-xx xx xx Anna Vardiero xxxx-xx xx xx 
x.x.xxxxxxxx@gmail.com  xxxxxxxxxxx@hotmail.com 
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