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Sammanfattning 

Titel: Vi söker dig! - Kompetensens roll i rekryteringsprocessen 

Författare: Victor Brännfors och Jacob Widgren 

Handledare: Ilkka Henrik Mäkinen 

Lärosäte: Uppsala Universitet 

Datum: 2014-01-02 

Syfte: Uppsatsens syfte är att ge en ökad insyn i vilka kompetenser som uppfattas som attraktiva 

av en arbetsgivare vid rekrytering av nya medarbetar inom rekryteringsyrket. Uppsatsen ämnar 

också kartlägga kompetensmönster i kravprofiler för att skapa en bild av vilka typer av 

kompetenser som efterfrågas hos sökande kandidater. 

Metod: Datainsamlingen skedde genom kvantitativ innehållsanalys av platsannonser tagna från 

arbetsförmedlingens databas. Totalt 80 platsannonser analyserades och diskuterade utifrån 

begreppen fält, kapital och habitus samt Lindelöws kompetensmodell. 

Resultat/slutsats: Elva kompetenser stod ut som mest efterfrågade. Av dessa elva kompetenser 

återfanns formell kompetens gällande någon form av utbildningskrav, erfarenhetskrav och 

kunskapskrav. De resterande åtta kompetenserna utgjorde de informella kompetenserna: 

prestationsorienterad, energisk, relationsskapande, god muntlig kommunikationsförmåga, 

serviceinriktad, ekonomisk medvetenhet, strukturerad och kvalitetsmedveten. 
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Abstract 

Titel: We are looking for you! - The competencies role in the recruitmentprocess 

Authors: Victor Brännfors och Jacob Widgren 

Seat of learning: Uppsala Universitet 

Purpose: The purpose of this paper is to provide insight in which competencies employers seek 

in job applicants within the occupation of recruitment consultants. The paper also aims to 

identify patterns with regards to which competencies are sought after together. 

Methodology: The data collection was done by quantitative content analysis of job 

advertisements taken from the largest swedish employment services database. A total of 80 job 

advertisements were analyzed and discussed by the theoretical concepts of capital, field and 

habitus. The earlier research section focused primarily on skills, expertise and Lindelöws 

competency model. 

Results: Eleven competencies stood out as most in demand. Of these eleven competencies four 

were formal competence regarding some sort of educational requirements, experience 

requirements and proficiency. The remaining eight competencies were informal competencies: 

Performance-oriented, energetic, relationship-building, oral communication skills, service-

oriented, financial awareness, structured and quality-conscious. 

  

Key words: Competencies, Qualification requirements, Capital, Habitus, Field, Lindelöw 
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1.   Inledning 

  

1.1   Bakgrund 

Yrket rekryterare definieras som arbetet med att hjälpa företag eller myndigheter att hitta 

personer med rätt kompetens när rekryteringsbehov uppstår. Rekryterare är ett samlingsbegrepp 

för tjänster som researcher, rekryteringskonsult, konsultchef, affärsområdeschef och rekryterare. 

En rekryterares arbetsgivare är oftast ett rekryteringsföretag som arbetar på uppdrag av olika 

uppdragsgivare. En rekryterares främsta arbetsuppgifter är att genomföra den första 

arbetsintervjun och ringa in referenser på de kandidater som söker till tjänster. En rekryterare 

bygger även upp och underhåller kandidatregister, skriver platsannonser och gör prognoser för 

kommande rekryteringsbehov. Vidare kan rekryteraren ansvara för kontakten med kunderna 

samt arbetet med att finna nya uppdragsgivare. Tillsammans med kunden skapar rekryteraren en 

kravprofil till en utlyst tjänst. Kravprofilen kartlägger vad tjänsten innebär samt vilka personliga 

egenskaper och tidigare erfarenheter som behövs för att kandidaten ska vara lämplig för tjänsten. 

Rekryteraren är även den som bedömer kandidaternas lämplighet för tjänsten. 

(Arbetsförmedlingen 2013a) 

  

Att företag väljer att lägga ut sin rekrytering på specialiserade rekryteringsföretag har skapat en 

ny bransch som vuxit fram under de senaste årtiondena. Huvuduppgiften för branschen är att 

snabbt kunna placera rätt person på rätt plats (Knocke m fl 2003:13).  Rekryteringsbranschens 

expansion har skett snabbt sedan 1992 års avreglering av det offentliga 

arbetsförmedlingsmonopolet vilket tidigare innebar att privat arbetsförmedling inte var tillåtet 

(SOU: 1997: 58). I Svenskt Näringslivs rapport: Rekryteringsenkäten – Missade möjligheter 

(2012) beskrivs arbetslöshet som en återkommande fråga vilket gör att rekryteringsyrket ständigt 

finns i fokus. Rapporten belyser även svårigheter med rekrytering och hur en otillräcklig 

rekryteringsprocess hämmar ett företags tillväxt (Svenskt näringsliv 2012:1). 

  

Att söka jobb är för många något svårt och orofyllt. År 2013 har Sverige en arbetslöshet på 7,5 

procent vilket innebär att ca 700 000 människor är utan arbete (SCB 2013). 
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Ett problem för arbetssökande är att det inte längre räcker att ha en högskoleutbildning för att 

vara attraktiv på arbetsmarknaden. Utöver utbildning ska kandidaterna även ha relevant 

arbetslivserfarenhet för att anses vara lämpliga för den utlysta tjänsten (Svenskt näringsliv 

2012:3). 

  

Manuel Castells (1999) hävdar att en ny typ av samhälle vuxit fram under 1980-talet och framåt 

vilket ställer nya krav på såväl människor som organisationer. Castells (1999) hävdar vidare att 

det nya samhället präglas av behovet att kunna generera och tillämpa kunskapsbaserad 

information i syfte att uppnå produktivitet och konkurrenskraft (Castells 1999:77). Företagens 

nya konkurrensfaktorer har blivit medarbetarnas engagemang och kompetens vilket skapat nya 

förutsättningar för företag att nå sina mål (Hansson, 2005:9). I en allt mer kunskapsbaserad värld 

har flexibilitet på arbetsplatsen kommit att bli en avgörande faktor i människors karriär där 

endast 20 procent av den sysselsatta befolkningen är kvar på samma arbetsplats efter 10 år 

(Lindvert & Thedvall 2011:21). Såväl ständigt förnyade arbetsmetoder som förnyade 

arbetsuppgifter ställer nya krav på organisationers medarbetare vilket har gjort att 

anställningsbarhet inte endast mäts utifrån formel kompetens och erfarenhet. Då den formella 

kompetensen inte ger en bild av hur väl en person fungerar på en arbetsplats samt i det sociala 

samspelet med andra människor anser Skorstad (2011) att det blivit allt mer viktigt att även se till 

de informella kompetenserna. Den informella kompetensen är de personliga egenskaper en 

person besitter och som inte kan bevisas som en merit på ett papper (Skorstad 2011:21). 

  

En rekrytering blir därmed en avvägning mellan formella och informella kompetenser om vilken 

kandidat som är mest lämpad för den tilltänkta tjänsten. 
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1.2.      Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att genom att sätta kompetensbegreppet i fokus få en ökad insyn i vad 

som krävs för att få ett arbete som rekryterare. En avvägning mellan formell och informell 

kompetens är av vikt vid nyanställning. Med anledning av den informella kompetensens 

svårbevisade natur har rekryteringsyrket fått en allt större plats i företags kompetensförsörjning 

vilket gör rekryteringsyrket till ett intressant yrke att studera. Utöver att ge en ökad insyn i vilka 

kompetenser som uppfattas som attraktiva av en arbetsgivare vid rekrytering av nya medarbetare 

till rekryteringsyrket, ämnar uppsatsen också kartlägga kompetensmönster i kravprofiler. Syftet 

är även att skapa en bild av vilka typer av kompetenser som efterfrågas hos sökande kandidater. 

  

Frågeställningar 

●   Är formella eller informella kompetenser primärt efterfrågade? 

●   Vilka specifika kompetenser är mest förekommande i platsannonser? 

●   Finns det mönster gällande kompetenskrav? 

 

1.3      Disposition 

Arbetets inledning omfattar en definition av rekryteringsyrket samt rekryteringsbranschens 

framväxt och avslutas med en koppling till arbetsmarknadens förändrade krav. I avsnittet 

Tidigare forskning redogörs för tidigare forskning kring kompetensbegreppet. Den tidigare 

forskningen präglas till stor del av Lindelöws kompetensmodell. Teoriavsnittet utgörs av en 

ingående presentation av de tre teoretiska nyckelbegrepp som analysen kommer genomföras med 

hjälp av: Kapital, fält och habitus. I metodavsnittet framställs metodologiska överväganden för 

dels vilken data som samlats in och dels för hur datan ska användas. Metodavsnittet innehåller 

även information om hur kodning av materialet görs. En tabell för Lindelöws kompetensmodell, 

reliabilitet och validitet samt etiska överväganden avslutar metodavsnittet. I resultatavsnittet 

presenteras tabeller där studiens resultat sammanfattats samt kortare förklaringar till dessa. 

Tabellerna avser dels frekvenstabeller över förekomsten av olika kompetenser samt en 

faktoranalys för att beskriva förhållandet mellan korrelationsmönster gällande kompetenskrav. 

Analysen av materialet och kopplingen mellan teori och resultat görs i diskussionsavsnittet där 
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studiens frågeställningar besvaras. Avslutningsvis redogörs för studiens implikationer på 

framtida forskning. 
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2. Tidigare forskning 

Kapitlet börjar med en redogörelse för hur arbetsgivares kompetenskrav har förändrats och 

därmed försvårat rekryteringsförfarandet vilket följs av en definition av begreppet kompetens. 

Avslutningsvis kommer kapitlet utmynna i Lindelöws kompetensmodell vilken åsyftar vilka 

kompetenser som arbetsgivare bör leta efter hos sökande kandidater till tjänster som ska 

tillsättas inom den egna organisationen. 

  

2.1 Kompetenskrav 

Högre krav på anställningsskydd har gjort utvecklingen av rekryteringsförfarandet under 1900-

talet mer komplicerat. Ahrnborg Swenson (1997) hävdar att nya lagar har gjort det svårare för 

arbetsgivare att avskeda en anställd vilket gör effekten av en felrekrytering mer påtaglig 

(Ahrnborg Swenson 1997:26). Det finns även en tydlig skillnad mellan nu och då gällande vad 

som anses vara bra egenskaper att ha som anställd. Utöver utbildning och relevant 

arbetslivserfarenhet hävdar Ahrnborg Swenson (1997) att det krävs egenskaper som flexibilitet, 

kreativitet, initiativförmåga och social förmåga. Tidigare har den perfekta arbetaren varit en 

medarbetare som passar tider, håller sig tillräckligt frisk för att komma till arbetet varje morgon 

och som inte kommer med några egna åsikter. De anställda ska även idag kunna bedriva arbete 

såväl enskilt som i grupp (a.a 1997:27). 

  

Även Jansson (2004) hävdar att arbetslivets snabba förändring har lett till ökad globalisering, ny 

teknik, nya organisationsformer och nya yrkesroller vilket skapat helt nya kompetenskrav. På en 

arbetsmarknad med snabba förändringar är det viktigt med en arbetskraft som snabbt kan 

anpassa sig till de nya förhållandena. Vidare hävdar Jansson (2004) att de kompetenser som 

krävs för att lyckas på arbetsmarknaden är idag helt olika de kompetenser som krävdes för 25 år 

sedan. Tre nya huvudaspekter av kompetens rör företagsamhet, problemlösningsförmåga och 

social kompetens (Jansson 2004:16). I takt med att organisationer blivit allt mer decentraliserade 

och platta har kravet på de anställdas spetskompetenser ökat. Då arbetsgrupper tenderar att arbeta 

mer självständigt och med mer varierande arbetsuppgifter krävs det att de anställdas kompetenser 

kan utnyttjas i en rad olika situationer (a.a 2004:26). 
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De gamla kraven som ställdes på medarbetare i hierarkiska organisationer handlade om att vara 

accepterande, att göra som man blev tillsagd och att inte ta några egna initiativ. I moderna 

organisationer är kraven på medarbetarna i stort sett de motsatta. Medarbetarna ska kunna ta 

egna initiativ, ta ansvar, lösa problem såväl enskilt som i grupp, upprätthålla goda relationer med 

kunder och förstå verksamhetens syfte (Jansson 2004:33). Jansson (2004) redogör för de 

förändrade framgångsfaktorerna hos medarbetare i följande tabell: 

 

 Tabell 1 - Framgångsfaktorernas förändring  

Framgångsfaktorer förr  Framgångsfaktorer nu 

 

Foglig     Initiativrik 

Lättstyrd    Självgående 

Trotjänare    Utvecklingssugen 

Kunna jobbet    Lust till lärande 

Enkelspårig    Flexibel 

Anställd    Medarbetare 

Smal och grund kompetens   Bred och djup kompetens 

Istadig      Förändringsvillig 

Snävsynt     Vidsynt 

Själv närmast     Social 

 

Framgångsfaktorernas förändring i arbetslivet (Jansson 2004:33). 

 

Rune Åberg skriver i (Rolfer, 2006) Lönar sig utbildning? att utbildning blivit en allt tydligare 

och viktigare resurs med anledning av den rådande globaliseringen. Jobb med låga 

kvalifikationskrav försvinner från Sverige till länder som kan erbjuda en lägre lönenivå (Rolfer 

2006:5). Vidare anser Åberg att de nya förutsättningarna med en global arbetsmarknad bidragit 

till en mer effektiv inhemsk arbetsmarknad där kunskap sätts i fokus och utbildning får en mer 

central roll. Som kontrast till Åbergs resonemang hävdar McQuaig (1991) att man bör vara 

försiktig med att värdera en persons akademiska meriter för högt vid rekrytering av nya 

medarbetare. I många arbeten är egenskaper som ambitionsnivå, vilken inställning personen har, 
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vilken grad av mognad personen besitter, temperament och intelligens av högre vikt än den 

formella utbildningen (McQuaig 1991:97). 

2.2  Kompetens 

I rekryteringsprocessen spelar kompetensbegreppet stor vikt. Hansson (2005) anser att en 

medarbetares kompetens innefattar en mängd olika aspekter som kan gynna den organisation 

medarbetaren är verksam inom. Social kompetens kan komma att vara avgörande för att skapa 

värdefulla nätverk med såväl kunder som leverantörer samt att skapa goda arbetsförhållanden på 

arbetsplatsen (Hansson 2005:11). Hjertson och Svaleryd (2011) anser att organisationen måste 

analysera vilka kompetenser som krävs för en specifik tjänst innan rekryteringsprocessen kan 

påbörjas. Vidare hävdar de att insikten om kompetensbehovet som en sådan kompetensanalys 

genererar ligger till grund för valet av den bäst lämpade kandidaten. Kompetensbehovet 

presenteras i kravprofilen till den utlysta tjänsten (Hjertson & Svaleryd 2011:112). 

  

Ellström (1992) definierar kompetens som: 

  

”[…] en individs potentiella handlingsförmåga i relation till en viss uppgift, situation eller 

kontext. Närmare bestämt förmågan att framgångsrikt […] utföra ett arbete inklusive förmågan 

att identifiera, utnyttja och, om möjligt, utvidga det tolknings-, handlings- och 

värderingsutrymme som arbetet erbjuder.” 

- Ellström, 1992:21 

  

Med kompetens menas det som kan observeras, det vill säga de handlingar som en person gör 

eller vad som sägs. Skorstad (2011) hävdar att kompetens i arbetslivet kan översättas till 

duglighet (Skorstad 2011:20). Skorstad (2011) gör differentieringen mellan kompetens och 

kompetenspotential. Kompetenspotentialen är mer dold och utgör motivation, begåvning, 

kunskap och personlighet (a.a 2011:27). Kompetenspotentialen avser därmed mer personliga 

egenskaper vilka kan kopplas till begreppet informell kompetens. Vid diskussion om kompetens 

i arbetslivet är det enligt Skorstad (2011) relevant att skilja mellan formell och informell 

kompetens. Den formella kompetensen är en sammanställning av en persons erfarenheter och 

kunskaper. Den vanligaste formen för den formella kompetensens uttryck är enligt Hårgård 
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(2011) en persons CV. Ett CV fungerar som ett bevis på kunskap som validerats och utgör det 

viktigaste kompetensbeviset (Hågård 2011:1:2). Validering är enligt Jansson (2004) ett viktigt 

begrepp vid diskussion om kompetensbevis. Validering innebär en bedömning av giltighet 

(Jansson 2004:7). Vidare definierar Jansson (2004) validering som: “identifiering, bedömning 

och dokumentation av människors kompetens.” (a.a 2004:8). Validering möjliggör därmed ett 

bevis för formell kompetens. Då den formella kompetensen inte säger allt om hur en person 

fungerar i arbetet och det sociala samspelet hävdar Skorstad (2011) att det är viktigt att även se 

till de informella kompetenserna en person har. Den informella kompetensen är de personliga 

egenskaperna som en person har och den informella kompetensen kan till skillnad från formell 

kompetens inte bevisas på papper (Skorstad 2011:21). 

  

Enligt Knocke m fl (2003) är social kompetens ett tydligt exempel på en informell kompetens 

som kommit att bli en allt mer avgörande aspekt vid rekrytering av arbetssökande. Begreppet 

syftar till individens förmåga att interagera socialt och kommunicera med medarbetare, kunder 

eller patienter på arbetsplatsen (Knocke m fl 2003:19). Persson (2000) betonar vikten av social 

kompetens och den sociala kompetensens roll i platsannonsernas värld med sitt alldeles eget 

språk med sina speciella ord, betoningar, markörer och värdeladdningar. Persson (2000) 

exemplifierar hur detta kan uttrycka sig i en kravprofil i en platsannons: 

  

”[Du har] utpräglad samarbetsförmåga för att skapa god atmosfär. ” 

”…du är serviceinriktad och flexibel med mycket god samarbetsförmåga” 

-  Persson 2000:19 

  

Vidare hävdar Persson (2000) att social kompetens har dels en gruppaspekt och dels en 

relationsaspekt. Gruppaspekten avser förmågan att kunna smälta in i en grupp. Persson (2000) 

anser att en möjlig förklaring till varför social kompetens är av avsevärd vikt är att arbetsplatser 

tenderar att vara präglade av grupprocesser, och att människor som saknar förmågan att 

samverka i en grupp snabbt blir synliggjorda på ett negativt sätt (Persson 2000:19). 

Relationsaspekten av social kompetens handlar om hur individen fungerar i relation med andra 

individer. Relationsaspekten tar sig i uttryck hos personers förmåga att ingå i relationer, att vara 

lyhörd för andra och kommunicera med sin omgivning (a.a 2000:20). 
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Persson (2000) hävdar att social kompetens används som en tröskelkompetens vilken kan fälla 

avgörandet bland formellt likvärdiga och utbildade arbetssökande kandidater (Persson 2000:21). 

Att informell kompetens är av vikt stärks även av Ahrnborg Swensons (1997) tankar om att 

personlighet är en avgörande aspekt i vem som slutligen får jobbet bland ett antal arbetssökande 

kandidater. Att en person har en viss personlighet med en utstrålning gör att denne uppfattas som 

positiv och utkonkurrerar således övriga sökande (Ahrnborg Swenson 1997:73). 

  

2.3 Lindelöws kompetensbaserade rekrytering 

Lindelöw (2008) anser att det är viktigt för en organisation att fråga vilken kompetens som 

behövs för att utföra verksamheten. Utan att veta vilken kompetens som behövs blir 

rekryteringsarbetet svårt och risken finns att rekryteringen riktar sig mot en felaktig målgrupp. 

En felaktiga målgrupp erbjuder inte den kompetens som organisationen behöver vilket leder till 

att målen för verksamheten inte kan uppfyllas och att en ny rekrytering måste genomföras. En 

kompetensbaserad rekrytering hjälper organisationen att kartlägga vilka kompetenser som 

behövs för att en nyrekryterad person ska lyckas i tjänsten. (Lindelöw 2008:14) 

  

För att få fram ett bra urval kandidater till en tjänst anser Lindelöw (2008) att det inte räcker att 

endast se till de formella kompetenser en person kan uppvisa. Vidare hävdar Lindelöw att det 

finns andra aspekter att identifiera hos en person som påverkar prestationsförmågan (Lindelöw 

2008:23). En kandidats utvecklingspotential är avgörande för huruvida en person kommer att 

passa in i en organisation. Lindelöw (2008:57) hävdar att det inte är ovanligt att en kandidat 

söker till en viss befattning för att sedan istället bli anställd för något annat inom organisationen 

vilket ställer stora krav på flexibilitet och anpassningsförmåga. 

  

Lindelöw (2008) identifierar en rad olika faktorer som hon anser är avgörande för hur bra en 

person kan passa in i en organisation. Fyra av dessa faktorer är utbildning, erfarenhet, kunskap 

och kompetens. Kompetens har en mängd olika innebörder vilka alla samverkar i en persons 

arbetssituation (Lindelöw 2008:47). Kompetenskraven som ställs på de sökande kandidaterna 

ska grunda sig i verksamhetens mål, förväntningarna på befattningshavaren samt befattningens 
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krav (a.a 2008:70-71). De formella kompetenserna som kan urskiljas från Lindelöws (2008) 

tankar om kompetensbaserad rekrytering är: utbildning, erfarenhet och kunskap. 

  

Inför rekrytering till en tjänst måste organisationen utvärdera den aktuella tjänsten i syfte att se 

om den kräver en akademisk bakgrund eller om det finns andra möjliga vägar som kandidaten 

kan ha gått för att tillskansa sig den efterfrågade kompetensen (Lindelöw 2008:48). Vidare anser 

Lindelöw (2008) att utbildningsrelaterade kompetenser berör olika utbildningar, certifikat, och 

examina. Många organisationer ställer höga krav på utbildning trots att tjänsten inte har någon 

direkt koppling till utbildningars innehåll. Utbildningen i sig är ett bevis på att personen har “lärt 

sig hur man lär sig”. Styrkan med att ha ett utbildningskriterium är att det är lätt att sålla bort 

kandidater som ej uppfyller de uppställda kraven, dock har utbildning ett lågt prognosvärde för 

hur väl kandidaten kommer sköta arbetet - i synnerhet om kandidaten slutförde utbildningen för 

ett flertal år sedan (a.a 2008:48). Lindelöw (2008) varnar dock för att utbildningskraven endast 

ska ställas när de är motiverade då det finns en risk att de blir för kategoriska och utesluter en 

stor del av potentiella sökande kandidater (a.a 2008:73). 

  

Lindelöw (2008) hävdar att erfarenhet innefattar allt vad personen gjort eller varit med om. 

Arbetsgivaren är oftast intresserad av erfarenheter kopplade till arbetslivet, men det finns även 

ett visst värde i erfarenheter som kandidaten tillskansat sig i sitt privatliv. Erfarenhet mäts ofta i 

kvantifierbara termer, exempelvis antal års erfarenhet av en viss tjänst. Erfarenhet används inte 

sällan som ett komplement till utbildningsrelaterade kompetenser, och kan därför täcka vissa 

“utbildningsluckor” en kandidat kan ha. Vidare hävdar Lindelöw (2008) att erfarenhet, lik 

utbildning, är relativt lätt att utvärdera hos en sökande kandidat. Med hjälp av en tydlig 

kravprofil med väldefinierade krav på erfarenhet kan kandidater som saknar en viss mängd 

erfarenhet lätt sållas bort. Med erfarenhetsrelaterade krav förväntar man sig att kandidaten lärt 

sig av sina erfarenheter och på så sätt kan prestera på en högre nivå än en kandidat som saknar 

samma erfarenhet (Lindelöw 2008:49). Lindelöw (2008) varnar dock för att erfarenhetskravet 

formuleras för smalt och därigenom exkluderar kategorier av sökande på ett onödigt eller 

orättvist sätt (a.a 2008:74). 
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Lindelöw (2008) hävdar att kunskap är sådant man kan, oavsett på vilket sätt man tillförskansat 

sig det. Kunskap avser innehållet i de kvalitéer som en kandidat tar med sig in i en 

arbetssituation. 

  

Efterfrågad kunskap i en arbetssituation kan exempelvis vara kunskap om dataprogram som 

Officepaketet eller språkkunskaper. Då kunskap är mer praktisk och relevant för hur väl en 

kandidat presterar i sitt arbete är det viktigt att lägga stort fokus på kunskapskraven (Lindelöw 

2008:50). Vidare anser Lindelöw (2008) att brister i de kunskapsmässiga kraven kan 

kompenseras med en vilja att lära sig och en förmåga att snabbt ta till sig nya rutiner. Kunskap, 

till skillnad från utbildning och erfarenhet, kan vara en förutsättning för att kunna utföra arbetet. 

Det kan därmed vara viktigt att ställa vissa kunskapskrav trots att en viss typ av kunskap 

förutsätts ha utvecklats som ett resultat av en viss utbildning (a.a 2008:74). 

  

Det Lindelöw (2008) definierar som kompetens utgör de avgörande egenskaper för anpassning i 

en organisation och kan ses som informell kompetens. Kompetens bygger på en kandidats 

intelligens och personlighet och utgörs av de färdigheter och förhållningssätt som används för att 

prestera i en arbetssituation. Vidare hävdar Lindelöw (2008) att dessa färdigheter kan vara dels 

analytiskt eller kognitivt betingade, dels handla om förmågan att utföra och förstå vissa uppgifter. 

En kandidats förhållningssätt bygger på kandidatens personlighet och fungerar som ett 

komplement till kandidatens färdigheter (Lindelöw 2008:51). 

  

Lindelöw (2008) hävdar att man vid sökandet av kandidater ska leta efter personer som dels 

besitter den korrekta formella kompetensen gällande utbildning och erfarenhet och dels besitter 

rätt kombination av de egenskaper som utgör den informella kompetensen (Lindelöw 2008:55). 

Lindelöw (2008) definierar 31 stycken egenskaper som tillsammans innefattar allt vad en person 

kan tänkas behöva för att kunna utföra ett arbete samt interagera med medarbetare och kunder. 

Lindelöw kategoriserar dessa 31 egenskaper i fyra olika kategorier: personliga förmågor, sociala 

färdigheter, ledarskapskompetenser och intellektuella färdigheter. Tillsammans utgör 

kandidatens formella kompetens samt de fyra informella kompetenskategorierna grunden för 

lämpligheten till tjänsten (a.a 2008:55). Lindelöw (2008) hävdar vidare att det inte nödvändigtvis 

är något positivt att en person besitter samtliga av de 31 stycken egenskaperna då vissa arbeten 
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inte är utformade på ett sätt som möjliggör att en sådan person trivs. Lindelöw (2008) 

exemplifierar detta med ett arbete som präglas av ensamt och monotont arbete vilket skulle vara 

en opassande arbetsplats för en kreativ och utåtriktad person (a.a 2008:80). 
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3. Teori 

Detta avsnitt kommer behandla de teoretiska begrepp som tillämpas vid analys av det 

datamaterial som samlats in. Teorin utgörs av Pierre Bourdieus tre nyckelbegrepp: fält, kapital 

och habitus. Avslutningsvis kommer avsnittet även motiveras via en koppling mellan de valda 

teoretiska begrepp och det problemområde som studeras. 

  

3.1 Fält, kapital och habitus 

Pierre Bourdieus (1993) teori om fält, kapital och habitus kan beskrivas på följande vis: Fält är 

ett visst socialt område som är skilt från andra områden och som har vissa specifika faktorer som 

frambringar framgång för individerna i området (Bourdieu 1993:270). För att ett fält ska uppstå 

hävdar Bourdieu att det krävs en avgränsad grupp människor som konkurrerar om något. Inom 

detta fält måste det även finnas symboliskt kapital som individerna kan vinna (Broady 1994:267). 

Exempel på sådant kapital kan vara inflytande, makt, ekonomisk ersättning eller en attraktiv 

tjänst. Inom olika fält skiljer sig dessa framgångsfaktorer och faktorerna kan inte nödvändigtvis 

användas i ett annat fält för att nå samma framgång. Ett fält som det akademiska fältet kräver 

andra faktorer för framgång än vad friidrottsfältet gör. De faktorer som Bourdieu anser möjliggör 

denna framgång utgörs av en persons kapital (Broady 1994:274). 

 

Vad som i det akademiska fältet anses vara ett värdefullt kapital, exempelvis god forskarförmåga, 

saknar samma värde i friidrottsfältet. Gemensamt för samtliga fält är att värdet av kapitalet 

bestäms av individerna i fältet. Bourdieu (1993) hävdar att förmågan att mobilisera ett specifikt 

kapital tilldelar individen social rang och makt inom fältet. Detta innebär att sociala positioner 

inom fält faller till personer som har vissa fördelningar av kapitalarter och en viss total mängd 

kapital (Bourdieu 1993:266). 

  

Bourdieu gör distinktioner mellan olika typer av kapital. Som överordnat i kapitalbegreppet finns 

det symboliska kapitalet. Symboliskt kapital är kapital som uppfattas av andra som värdefullt. 

Kapital är ett relationellt begrepp som endast kan existera under förutsättningen att det finns en 

marknad för kapitaltillgångarna (Broady 1994:170). Det symboliska kapitalets värde går dock i 
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inflation i takt med att fler och fler aktörer får tillgång till samma kapital. Bourdieu hävdar att 

värdet av exempelvis universitetsutbildning minskar i förhållande till mängden examinerade 

studenter (Broady 1994:175). 

  

Bourdieu (1996) skiljer mellan symboliskt och kulturellt kapital, där det kulturella kapitalet har 

en högre exklusivitet än det generella symboliska kapitalet. Kulturellt kapital tillhör eliten och 

avser ett dominansförhållande gentemot samhället (Bourdieu 1996:21). Kulturellt kapital 

anskaffas genom att konsumera exklusiva kulturella produkter som exempelvis utbildningar från 

prestigefulla institutioner eller ett kultiverat språkbruk (Broady 1994:171). Bourdieu (1993) 

hävdar att kulturellt kapital går i arv och att en person vars föräldrar innehar ett stort kulturellt 

kapital får ta del av samma kulturella arv genom att de kulturella verktygen överförs redan från 

uppväxten (Bourdieu 1993:286). Det kulturella kapitalet kan växlas in mot andra arter av kapital: 

  

”en elev som ärvt en myckenhet kulturellt kapital har statistiskt sett goda chanser att förvärva ett 

värdefullt utbildningskapital och erhålla ett välavlönat arbete.” 

-Donald Broady 1994:175 

  

Bourdieu (1993) talar även om det sociala kapitalet. Det sociala kapitalet är inte en del av det 

symboliska kapitalet och lagras istället i de band som förenar individer i en grupp (Bourdieu 

1993:280). Det sociala kapitalet kan användas som ett redskap för att studera relationer mellan 

institutioner och hur människor handlar i relation till dem. 

 

Det sociala kapitalet ackumuleras huvudsakligen via familjen (Bourdieu 1991:70). Att använda 

ett socialt kapital anser Bourdieu innebär en viss form av socialt arbete, vilket innebär att man 

spenderar tid, pengar och att man innehar en viss typ av kompetens i syfte att garantera det 

sociala kapitalets reproduktion (a.a 1991:71). 

  

För att en person ska kunna inta en position i ett fält krävs att personen kan mobilisera och 

tillämpa en viss mängd kapital. Bourdieus begrepp habitus används för att förklara individens 

förmåga att passa in och utgörs av individens totala kapitalvolym och kapitalstruktur. En individs 

habitus möjliggör användningen av strategier för hur individen ska agera under de aktuella 

omständigheterna (Broady 1994:230). Vidare hävdar Bourdieu (1993) att habitusbegreppet syftar 
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till ett system av dispositioner som möjliggör individen att handla, tänka och orientera sig i 

världen. Habitus utvecklas under individens livstid och påverkas av erfarenheter och kollektiva 

minnen. Habitus styrs av det liv vi levt och människors habitus påverkar och reproducerar 

sociala fält. Habitus möjliggör även för normer att styra hur människor tänker och agerar genom 

att individen reproducerar redan tidigare upplevda erfarenheter (Bourdieu 1993:300). 

  

3.2 Fält, kapital och habitus i relation till problemområdet 

Arbetsmarknaden kan ses som ett exempel på Bourdieus fältbegrepp. Samspelet mellan 

individerna och fältet skapar normer och förväntningar vilket avgör vilka spelregler som råder 

inom fältet. Utifrån dessa spelregler formas de krav som ställs på dem som vill ta sig in i fältet. 

Inom ramen för denna studie är dessa krav de som efterfrågas i kravprofilen i platsannonser. 

Kraven yttrar sig i form av en mängd olika kompetenser som arbetsgivaren vill att sökande 

kandidater ska inneha. Likt fältbegreppet, kan Bourdieus kapitalbegrepp appliceras på de 

kompetenser som kandidaterna bör uppfylla. 

 

Kapital är den kunskap och erfarenhet som en person tillskansat sig under sin livstid. Bourdieu 

hävdar att värdet av kapital står i relation till hur det uppfattas av andra människor inom fältet, 

och det har därför inget absolut värde. Olika företag och tjänster kräver olika kompetenser och 

det finns ingen exakt mall för vad en person bör besitta för att få ett jobb. Detta talar för att 

kompetensbegreppet och kapitalbegreppet går hand i hand när det kommer till anställningsbarhet. 

Hur en person navigerar inom ett fält och hur kapitalet används återspeglas i Bourdieus tredje 

begrepp; habitus. 
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4. Metod 

I detta avsnitt kommer de metodologiska överväganden som gjorts presenteras samt en 

beskrivning av den valda metod för att besvara undersökningens syfte och frågeställning. Vidare 

kommer ett kodningsschema presenteras vilket kommer utgöra grunden för såväl bearbetningen 

av datamaterialet som analysavsnittet. 

  

4.1 Motivering av metodval 

För att kartlägga vilka kompetenser som efterfrågas hos kandidater till tjänster som rekryterare 

lämpar sig en kvantitativ metod bra då ett stort material krävs för att kunna dra slutsatser. En 

kvantitativ innehållsanalys används för att analysera budskap i en text. De texter som analyserats 

var platsannonser avseende rekryteringsyrket. En kvantitativ innehållsanalys utförs genom att 

mäta förekomsten av ord i en text genom att kvantifiera förekomsten av specifika ord (Bergström 

& Boréus 2005:43). Resultatet av en kvantitativ innehållsanalys blir att man kan kategorisera och 

se mönster i användningen av ord i texter och innehållsanalysen är enligt Bergström & Boréus 

(2005) väl lämpad för att kunna söka mönster i ett stort material (a.a 2005:43). 

4.2 Data 

Syftet är att undersöka vilka kompetenser som efterfrågas av arbetsgivare till tjänster inom 

rekryteringsyrket. Frågeställningarna som valet av data grundar sig på är: 

  

●   Är formella eller informella kompetenser primärt efterfrågade? 

●   Vilka specifika kompetenser är mest förekommande? 

●   Finns det mönster gällande kompetenskrav? 

  

Den data som samlats in för att svara på frågeställningarna utgörs av platsannonser hämtade från 

Platsbanken på Arbetsförmedlingens hemsida (Arbetsförmedlingen 2013b). Valet av 

Arbetsförmedlingen som källa för insamlandet av platsannonser baseras på att 

Arbetsförmedlingen är den mest välkända annonssidan för arbetssökande i Sverige. Att begränsa 
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sig till datainsamling via Arbetsförmedlingens hemsida innebär ett visst bortfall då det finns risk 

att rekryteringstjänster utlyses på andra hemsidor än just Arbetsförmedlingen. 

 

Konsekvenserna av bortfallet bör diskuteras med hänseende av vilka konsekvenser det medför 

för resultatet samt om det är slumpmässigt eller systematiskt (Eggeby & Söderberg 1999:44). 

Annonser från andra förmedlare som således inte ingår i resultatet utgör ett systematiskt bortfall. 

Vid systematiska bortfall hävdar Eggeby & Söderberg (1999) att bortfallet av det insamlade 

materialet påverkar resultatet i en viss riktning (a.a 1999:45). Risken finns att platsannonser som 

publicerats hos andra förmedlare skiljer sig från de som använts och därmed påverkat resultatet. 

  

Valet att använda Arbetsförmedlingens databas grundas i att man med enkelhet kan använda sig 

av sökord för att hitta relevanta platsannonser. Att titta efter relevanta annonser i tidningar är mer 

tidskrävande då det inte är möjligt att sortera bort platsannonser som tillhör helt andra 

yrkeskategorier. 

  

Arbetsförmedlingen väljer att definiera yrket rekryterare som ett samlingsbegrepp för tjänster 

som researcher, rekryteringskonsult, konsultchef, affärsområdeschef och rekryterare 

(Arbetsförmedlingen 2013a). Efter övervägande har sökorden begränsats till rekryterare och 

rekryteringskonsult. Benämningen researcher anses för brett och kan innefatta andra yrken som 

inte har med rekrytering att göra. Valet att inte söka på orden konsultchef och affärsområdeschef 

grundar sig i att det kan ge en missvisande bild i resultatet. Syftet med studien är att kartlägga 

vilka kompetenser som efterfrågas av en rekryterare och således inte en chefbefattning. 

  

Sökningar i Arbetsförmedlingens databas pågick mellan 31 oktober och 2 december 2013 och 

genererade totalt 80 stycken platsannonser. Sökningar i Arbetsförmedlingens databas går endast 

att göra på aktuella platsannonser där ansökningstiden ännu inte gått ut. Med anledning av den 

begränsning var det inte möjligt att granska platsannonser bakåt i tiden.  
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4.3 Metod 

Det centrala med en innehållsanalys är enligt Lindgren (2011) att kunna visa hur ett antal texter 

tillsammans kan representera ett mer övergripande mönster (Lindgren 2011:276). Vidare anser 

Lindgren (2011) att innehållsanalys handlar om att kunna visa vad som faktiskt står i en text 

snarare än orsakerna bakom skapandet av texten (a.a 2011:274). För att veta vad som ska sökas i 

materialet är det enligt Bergström & Boréus (2005) viktigt att använda sig av ett 

analysinstrument. Ett vanligt sådant analysinstrument är ett kodningsschema (Bergström & 

Boréus 2005:49). 

  

Det kodningsschema som skapats och använts ämnar kategorisera de ord som förekommer i 

platsannonserna. Kodningsschemat är skapat utifrån Lindelöws (2008) kompetensmodell. 

Bergström & Boréus (2005) skriver om vikten av att följa kodningsschemat konsekvent för att 

uppnå målet att finna mönster i materialet (Bergström & Boréus 2005:50). Kodningsmanualen 

(bilaga 1) med definition av de olika kategorierna är ordagrant översatt från Lindelöws (2008) 

definitioner. 

 

Bergström & Boréus (2005) talar om vikten av att som komplement till kodningsschemat ha en 

kodningsmanual med beskrivningar om vilka tolkningar av ord som ska göras vid eventuella 

tveksamheter. Ett problem som kan uppstå vid användning av kodningsschema är att det uppstår 

en tolkningssituation och då fungerar kodningsmanualen som en referensram vid tolkningar av 

orden (Bergström & Boréus 2005:49). För att undvika tolkningsfel av texten har 

kodningsmanualen därmed en viktig betydelse. 

  

De ord som studerats i annonserna delas upp i formella respektive informella kompetenser. De 

formella kompetenser som eftersökts i texterna är utbildning, erfarenhet och kunskap. Med 

utbildning menas de fall där eftergymnasial utbildning krävs för tjänsten. Erfarenhet mättes efter 

huruvida det krävdes någon form av tidigare arbetslivserfarenhet. Då utbildning och erfarenhet 

många gånger var ospecificerat mättes förekomsten av de båda variablerna med antingen Ja eller 

Nej. Kunskap mättes genom att undersöka huruvida det krävdes någon specifik förmåga för 

tjänsten. Även förekomsten av kunskap mättes genom antingen Ja eller Nej. Kunskapsvariabler 

som förekom i annonserna var att kunna använda sig av IT-system, LinkedIn, olika testverktyg, 
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behärska språk, inneha körkort, kunna driva kompetensbaserad rekrytering samt affärsutveckling 

och budget. 

  

De informella kompetenser som studerats i platsannonserna är indelad utifrån Lindelöws fyra 

kompetenskategorier: personliga egenskaper, social kompetens, ledarskapskompetenser och 

intellektuella färdigheter. Kategorierna innehåller olika egenskaper (tabell 2) och hur orden 

tolkats i platsannonserna styrs av kodningsmanualen (bilaga 1). 

  

Tabell 2 – Lindelöws informella kompetenskategorier med tillhörande kompetenser. 

Kompetenskategorier        Kompetenser 

  

Personliga egenskaper           Prestationsorienterad, energisk., flexibel, initiativtagande., integritet., 

personlig mognad., självgående., självständighet., stabil/stresstålig, 

uthållig. 

  

Sociala färdigheter Empatisk förmåga, kulturell medvetenhet, lojal, muntlig 

kommunikation, relationsskapande, samarbetsförmåga 

serviceinriktad, övertygande. 

 

Ledarskapskompetenser     Ekonomisk medvetenhet, beslutsam, ledarskap, omdöme, strategisk, 

tydlig. 

  

Intellektuella färdigheter    Strukturerad, kvalitetsmedveten, kreativ, problemlösande 

analysförmåga, specialistkunskap, numerisk analysförmåga, språklig 

analytisk förmåga. 

  

Utöver de tre formella kompetenserna samt de fyra kategorierna av informell kompetens som 

platsannonserna granskats utefter, tar Lindelöw (2008) även upp två andra former av 

kompetenser: dels intresse och utvecklingspotential, dels praktiska förutsättningar och övriga 

krav (Lindelöw 2008:47). Valet att bortse från de två kompetenskategorierna motiveras med att 

dem inte går att utläsas i en platsannons på samma sätt som de övriga fyra 

kompetenskategorierna.  
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Materialet har analyserats med hjälp av en dels en frekvensanalys och dels en faktoranalys. 

Frekvens analysen presenteras i resultatet i form av frekvenstabeller. I tabellerna presenteras 

såväl antalet fall där den specifika kompetensen finns i platsannonser som hur de förhåller sig i 

procent mot det totala antalet platsannonser som granskats. Enligt Lindgren (2011) är det vid en 

innehållsanalys relevant att presentera resultatet i frekvenser då syftet är att räkna och granska 

förekomsten av speciella uttryck för att ge en förklaring om texternas innehåll (Lindgren 

2011:273). Då nominalvariabler överlag har ett mindre antal svarsalternativ är tabeller även ett 

bra alternativ för att skapa en enkel översikt (Eliasson 2010:70). 

  

Utöver att presentera frekvenstabeller över materialet har en faktoranalys genomförts. Syftet med 

faktoranalysen var att sammanfatta kombinationer av olika kompetenser. Faktoranalysen 

analyserade förhållandet mellan de formella kompetenserna utbildning, erfarenhet och kunskap 

samt de informella kompetenskategorierna personliga egenskaper, sociala färdigheter, 

ledarskapskompetenser och intellektuella färdigheter. För att kunna dra signifikanta slutsatser 

bör dels förhållandet mellan observationerna och faktorerna vara 10:1 och för ett signifikant 

samband bör faktorladdningarna överstiga 0.5 respektive -0.5 (Hair m.fl 2006:112).  

  

4.4 Validitet och reliabilitet 

Validitet handlar om att man mäter det man avser att mäta och vid en låg validitet händer det att 

man mäter något man inte avsåg att mäta från början (Tuftne 2011:82). Bergström & Boréus 

(2005) anser att ett validitetsproblem som kan uppstå vid användning av innehållsanalys som 

metod är att ords betydelse bestäms av sammanhanget. För att minimera risken för eventuell 

feltolkning är det därför viktigt att vara noggrann när ett ord placeras i ett sammanhang 

(Bergström & Boréus (2005:79). Lindelöws modell har tydliga riktlinjer för vilken betydelse 

orden har, vilket underlättar analys av material och risken för validitetsfel är därför låg. 

  

Det räcker inte med att en undersökning har en hög validitet. Även om en hög validitet kan 

bevisas uppstår det problem om undersökningen visar på låg reliabilitet. Med hög reliabilitet 

menas att undersökningens data inte blivit felregistrerad (Tuftne 2011:83). För att säkerställa 
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reliabiliteten i Lindelöws modell har fem annonser inledningsvis testats av två olika personer i 

syfte att se om resultaten överensstämde med varandra. Resultaten blev snarlika vilket visade på 

god interbedömarreliabilitet i modellen. Bergström & Boréus (2005) anser att all innehållsanalys 

leder till någon form av tolkning och att tolkningen görs utifrån forskarens egna tankar utan att 

anpassa dem till den eventuella omvärld som ska ta del av materialet och att materialet kan 

därmed bli feltolkat (Bergström & Boréus 2005:82). Tolkningen i testet genomfördes av fler än 

en person vilket gör att tolkningarna blir mer omvärldsanpassade då de ses ur fler än ett 

perspektiv. 

  

För att uppnå hög intrabedömarreliabilitet ska även kodningen generera samma resultat sett över 

en längre tid (Bryman & Bell 2005:226). För att säkerställa hög intrabedömarreliabilitet 

genomfördes därför en dubbelkodning. Med dubbelkodning menas att man koda delar av det 

insamlade materialet vid två olika tillfällen för att se om resultatet överstämmor över tid 

(Bergström & Boréus 2005: 50). För att minska risken till påververkan av den tidigare kodningen 

gjordes den andra kodningen en vecka efter den första. Resultatet av dubbelkodningen visade att 

Lindelöws modell genererade samma resultat vid båda tillfällena. 

4.5 Etiska överväganden 

Enligt Vetenskapsrådet ställs fyra etiska krav att ta hänsyn till vid bedrivandet av forskning: 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet 2002:12). Den insamlade data består av publicerat material där företag valt att 

lägga ut platsannonser frivilligt på Arbetsförmedlingens hemsida. Uppgifterna är något alla kan 

ta del av vilket gör de etiska överväganden som Vetenskapsrådet rekommenderar mindre 

relevant än vid exempelvis en intervjustudie där personuppgifter behandlas. De etiska 

överväganden som tagits är i relation till att använda materialet respektfullt och endast för syftet. 
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5. Resultat 

Resultatet presenteras utifrån tre tabeller. Tabell 3 ger en blick över de sju övergripande 

kompetensgrupperna i Lindelöws kompetensmodell. Sedan följer tabell 4 med mer ingående 

information över frekvensen av efterfrågade kompetenser i platsannonserna. Tabell 5 

innehållande resultatet av en faktoranalys avslutar avsnittet och ger en bild av hur 

kompetenserna förekommer i mönster samt hur de förhåller sig till varandra. Materialet i sin 

helhet återfinns i Bilaga 2 i syfte att ge läsaren en överblick i hur kompetenserna fördelades för 

varje platsannons. 

  

5.1 Kompetens 

Tabell 3 presenterar förekomsten av kompetenskategorier utifrån Lindelöws modell. Tabellen 

visar både det absoluta antalet platsannonser där utbildning, erfarenhet, kunskap, personliga 

förmågor, sociala färdigheter, ledarskapsförmåga och intellektuella färdigheter efterfrågas för 

den aktuella tjänsten samt procent i relation till det totala antalet platsannonser. Tabellen 

presenterar först de tre formella kompetenserna: utbildning, erfarenhet och kunskap och sedan de 

informella kompetenserna: personliga förmågor, sociala färdigheter, ledarskapsförmåga och 

intellektuella förmågor. Kompetenserna är sorterade från högsta till lägsta antal förekomster i 

platsannonserna. 

  

Utöver de kategoriserade kompetenser visade materialet tio stycken platsannonser där 

kompetenser efterfrågades som inte innefattades av Lindelöws kompetensmodell. De 

kompetenser som återfanns i platsannonserna och som efterfrågades utöver Lindelöws 

kompetenser var: Pragmatisk, god simultanförmåga och humoristisk. Dessa tre kompetenser var 

återkommande och återfanns totalt i 12,5 procent av samtliga platsannonser. 
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Tabell 3. Frekvenstabell över förekomsten av kompetenser grundade i Lindelöws  

kompetenskategorier i relation till de 80 undersökta platsannonserna. 

Kompetenskategorier   Antal    Procent 

 

Formella kompetenser 

 
Erfarenhet      77     96,3  
Utbildning      53    66,3  
Kunskap      44    55,0 
 
Informella kompetenser      
 
Personliga förmågor     73     91,3  
Sociala färdigheter        72    90,0 
Ledarskapsförmågor        67    83,8 
Intellektuella färdigheter    62    77,5    
 

 

 5.2 Informell kompetens 

Tabell 4 återger bilden av förekomsten av de fyra kategorierna av informell kompetens. I 

tabellen presenteras de specifika kompetenserna för kategorierna personliga förmågor, sociala 

färdigheter, ledarskapsförmåga, och intellektuella färdigheter var för sig. Tabellen visar antalet 

platsannonser där de specifika kompetenser förekommer i såväl absoluta tal som i procent räknad 

i relation till den totala mängden platsannonser. Kompetenserna är sorterade från högsta till 

lägsta antalet förekomster i platsannonserna 
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Tabell 4 - Förekomsten av specifika informella kompetenser i Lindelöws kompetensmodell 

grupperade utefter kategorierna personliga förmågor, sociala färdigheter, 

ledarskapskompetenser och intellektuella färdigheter i relation till de 80 stycken 

undersökta platsannonserna. 
 

Kompetenskategorier            Antal                          Procent 
 
Personliga förmågor 
Prestationsorienterad     57    71,3 

Energisk      43   53,8 

Flexibel      25    31,3 

Självständighet     21    26,3 

Personlig mognad    12    15,0 

Initiativtagande     11    13,8 

Integritet      6    7,5 

Självgående      4    5,0 

Stabil       4    5,0 

Uthållig      4    5,0 
 

Sociala färdigheter 

Relationsskapande     57    71,3 

Serviceinriktad     38    47,5 

Muntlig kommunikation    32    40,0 

Samarbetsförmåga     27    33,8 

Lojal       23    28,8 

Övertygande      16    20,0 

Kulturell medvetenhet    4    5,0 

Empatisk förmåga     3    3,8 
 

Ledarskapsförmågor 

Ekonomisk medvetenhet    50    62,5 
Strategisk     25    31,3 
Beslutsam      10    12,5 
Ledarskap      6    7,5 
Omdöme      3    3,8 
Tydlig      1    1,3 
 

Intellektuella färdigheter 
Strukturerad     42    52,5 
Kvalitetsmedveten    35    43,8 
Problemlösande analysförmåga   25    28,8 
Kreativ      3    3,8 
Språklig analytisk förmåga    2    2,5   
Numerisk analytisk förmåga    0    0,0 
 



29 

 5.3 Faktoranalys 

Tabell 5 visar med hjälp av faktoranalys mönster i förekomsten av olika kompetenser i 

platsannonserna.  I tabellen presenteras förekomsten av samband mellan de tre formella 

kompetenserna: utbildning, erfarenhet och kunskap och de informella kompetenserna: personliga 

förmågor, sociala färdigheter, ledarskapsförmåga och intellektuella förmågor. I tabellen 

presenteras de faktorladdningar som har ett värde starkare än 0,5 respektive -0,5 där 1,0 och -1,0 

är maxvärden. Faktoranalysen utgör tre starkare faktorer. Faktor 1 visar att platsannonser som 

efterfrågade ledarskapsförmåga och sociala förmågor hos kandidaten inte lade stor vikt på 

utbildnings. Faktorladdningen stod för 26 % av variansen i platsannonsernas kompetenskrav. 

Faktor 2 visar att krav på tidigare kunskap, personliga egenskaper, sociala förmågor och 

utbildning ofta efterfrågas tillsammans. Faktorladdningen i faktor 2 stod för 24 % av variansen i 

platsannonsernas kompetenskrav. Faktor 3 visar att de fall där krav på erfarenhet finns saknas 

ofta krav på intellektuella förmågor. Faktorladdningen i faktor 3 stod för 15 % av variansen i 

platsannonsernas totala kompetenskrav. 

  

 Tabell 5. Faktoranalys över sambandet mellan förekomsten av olika kompetenskategorier 

Kompetenser    Faktor 1 Faktor 2 Faktor 3 

 

Utbildning    -0,71   0,52    
Erfarenhet          0,87 
Kunskap       0,70 
Personliga förmågor      0,67 
Sociala färdigheter     0,54   0,61 
Ledarskapsförmågor     0,84 
Intellektuella färdigheter       -0,50 
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6. Diskussion 

Diskussionsavsnittet inleds med en generell sammanfattning av de resultat som anses relevanta 

utifrån tabellerna i resultatavsnittet. Då Lindelöws modell utgjort en stor del av 

tillvägagångssättet vid materialinsamlingen följer sedan en ingående koppling mellan resultatet 

och Lindelöws kompetensmodell. Utifrån kopplingen mellan Lindelöws modell och materialet 

behandlas sedan de teoretiska begreppen kapital, fält och habitus. Diskussionsavsnittet avslutas 

med implikationer för fortsatt forskning. 

  

6.1 Summering av resultat 

Resultatet visar andelen formella respektive informella kompetenser som förekommit i relation 

till de 80 granskade platsannonserna. Av de formella kompetenserna är erfarenhet med 96,3 

procent mest efterfrågad följd av utbildning på 66,3 procent och kunskap på 55 procent. Av de 

informella kompetenserna är personliga förmågor mest efterfrågat med 91,3 procent tätt följd av 

sociala färdigheter på 90 procent. Intellektuella färdigheter efterfrågades i 83,8 procent och 

ledarskapsförmåga i 77,5 procent av platsannonserna. Förekomsten av de specifika informella 

kompetenserna visade på åtta kompetenser vars andel överstiger 40 procent av de totalt 80 

granskade platsannonserna. De informella kompetenserna ordnade utifrån mest efterfrågad 

kompetens är: prestationsorienterad, relationsskapande, ekonomisk medvetenhet, energisk, 

strukturerad, serviceinriktad, kvalitetsmedveten och muntlig kommunikation. Informella 

kompetenser som inte nådde upp till 40 procent men som ändå är relevanta för senare analys är: 

Flexibel, självgående, initiativtagande, personlig mognad, specialistkunskap, analytisk förmåga 

och kreativ. Faktoranalysen genererade en förklaring för vilka mönster som återfanns gällande 

efterfrågade kompetenser i platsannonserna. Förklaringsmodellen utgjordes av tre faktorer vilka 

tillsammans svarade för 65,5 procent av den totala variationen i olika kompetenskrav. 
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6.2 Resultatdiskussion 

  

6.2.1 Övergripande diskussion 

De kompetenserna som efterfrågades i de olika platsannonserna skiljde sig på en rad olika sätt 

och då samtliga platsannonser avsåg samma typ av tjänst bör dessa skillnader diskuteras. 

Lindelöw hävdar att en kravprofil bör utformas utifrån befattningens krav vilket inte går att 

förena med många av de kravprofilerna som fanns i platsannonserna (Lindelöw 2008:71). Bilaga 

2 ger en överblick av förekomsten av de olika kompetenserna i platsannonserna. Få annonser 

ställde exakt samma krav vilket tyder på att organisationerna bakom platsannonserna ställer krav 

på de sökande kandidaterna som står utanför befattningen i sig. Detta tyder på att en viktig 

aspekt i rekryteringsprocessen är att hitta personer som inte bara klarar av själva arbetsuppgiften 

utan också passar in i organisationen. 

  

6.2.2 Kompetensmodell  

Lindelöw (2008) hävdar att en rad olika aspekter hos sökande kandidater spelar roll för huruvida 

de passar in i den organisation de söker en tjänst i (Lindelöw 2008:47). Resultatet visade att det 

fanns en mängd olika typer kompetenskrav som arbetsgivare ställer på sökande kandidater. 93 

procent av de undersökta platsannonserna ställde krav på någon form av tidigare erfarenhet. 

Lindelöw (2008) varnar för att erfarenhetskrav ofta ställs utan att de motiveras eller att 

arbetsgivare ställer krav på erfarenhet utan att reflektera över vilka effekter just den typen av 

erfarenhet som efterfrågas medför (a.a 2008:74). Materialet ger en tydlig bild av att 

rekryteringsyrket kräver tidigare erfarenhet av branschen i de allra flesta fallen. De krav på 

erfarenhet som ställdes var många gånger breda och ospecificerade och fungerade tillsynes mer 

som en första gallring av sökande med ambition att begränsa sökande kandidater till dem som 

hade någon form av arbetslivserfarenhet.  

  

Av de 80 stycken annonser som undersöktes var det 66 procent som ställde krav på någon form 

av högskoleutbildning. Då de undersökta platsannonserna alla avser samma typ av yrke väcks 

frågan huruvida utbildningskravet är motiverat eller ej. Under förutsättningen att rekryterare 
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utför liknande arbetsuppgifter i de olika organisationerna visar materialet att utbildning inte 

krävs i en tredjedel av fallen samtidigt som samma arbetsuppgifter kräver utbildning i två 

tredjedelar av fallen.  Lindelöw (2008) anser att utbildningskrav endast bör ställas när de är 

motiverade och att krav på utbildning ofta ställs för att lätt kunna välja bort sökande i syfte att 

rationalisera rekryteringsarbetet (Lindelöw 2008:73). Vidare anser Lindelöw (2008) att 

utbildningskravet är kopplat till kunskapskravet genom att det är den specifika kunskapen som 

utbildningar genererar som efterfrågas (a.a 2008:74).  

 

En slutsats som kan dras är att utbildning är av betydligt mindre vikt än arbetslivserfarenhet. 

Utifrån den slutsatsen kan man konstatera att rekryterare är en befattning som inte främst är 

riktad till nyexaminerade universitetsstudenter som saknar relaterad arbetslivserfarenhet. 

Utbildning är även mindre efterfrågad än samtliga kategorier av informell kompetens. Ingen av 

de studerade platsannonserna efterfrågade någon specifik teoretisk kunskap vilket gör att man 

ställer sig frågande till huruvida en högskoleutbildning faktiskt är nödvändigt för att kunna utföra 

arbetsuppgifterna som en rekryterare innehar. En möjlig anledning till varför högskoleutbildning 

inte alltid är nödvändigt är för att det inte finns någon renodlad rekryteringsutbildning. De 

utbildningar som oftast anses vara relaterade till rekrytering är olika typer av 

personalvetarprogram. Personalvetarprogrammen är dock ofta inriktade på andra aspekter av 

personalfrågor än bara rekrytering vilket skulle kunna ge en förklaring till varför utbildning inte 

alltid efterfrågas. 

  

Den specifika kunskap som efterfrågades avsåg huvudsakligen tre kategorier: datavana, språk 

och färdigheter kopplade till rekryteringsförfarandet. Totalt var det 55 procent av 

platsannonserna som efterfrågade en viss specifik kunskap hos de sökande kandidaterna. En 

möjlig förklaring till skillnaderna gällande krav på datavana kan vara att olika organisationer 

använder sig av mer eller mindre utvecklade IT-system som ställer krav på medarbetarna. Av de 

totalt 46 annonserna som efterfrågade någon typ av kunskap var det endast 10 stycken av dem 

som efterfrågade specifik kunskap inom rekrytering. Enligt Lindelöw (2008) är kunskapskravet 

det mest viktiga i förhållande till den tjänst som ska tillsättas vilket inte speglar det resultat som 

materialet genererade (Lindelöw 2008:50). Av de tre formella kompetenserna var kunskap det 

minst efterfrågade. Då rekryteringsförfarandet ofta handlar om personbedömning mer än 
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tillämpningen av olika kunskaper kan avsaknaden av formella kunskapskrav förklaras genom att 

tjänstens natur inte lägger stor vikt på den typen av förkunskaper. 

  

Samtliga studerade platsannonser innehöll någon av Lindelöws informella kompetenskategorier. 

Lindelöw anser att en arbetsgivare ska begränsa sig till mellan 6 och 10 av de viktigaste 

personliga egenskaperna och sedan försöka hitta medarbetare som besitter just dem (Lindelöw 

2008:80). Den mest efterfrågade informella kompetensgruppen var personliga förmågor som 

återfanns i totalt 91 procent av alla platsannonser. Av de kompetenser som personliga förmågor 

innefattar var prestationsorienterad och energisk de två mest efterfrågade kompetenserna. 

Prestationsorienterad efterfrågades i 71 procent av annonserna genom att arbetsgivarna sökte 

kandidater som ville arbeta hårt och strävade att uppnå högt uppsatta mål.  Energisk 

efterfrågades i 53 procent av annonserna genom att arbetsgivarna sökte kandidater som var 

beredda att lägga ner engagemang på sitt arbete samt att arbeta i ett högt tempo. 

  

Även sociala färdigheter efterfrågades i över 90 procent av fallen och utgjorde Lindelöws näst 

mest förekommande informella kompetensgrupp. Av de kompetenser som sociala färdigheter 

innefattar var relationsskapande, serviceinriktad och muntlig kommunikationsförmåga de tre 

kompetenserna med högst frekvens. Kompetensen relationsskapande yttrade sig genom att 

arbetsgivarna sökte personer som var duktiga på att knyta nya kontakter, serviceinriktad yttrade 

sig genom att kandidaterna skulle vara prestigelösa och den muntliga 

kommunikationskompetensen efterfrågades genom att kandidaterna skulle vara duktiga på att 

föra dialog och kunna uttrycka sig väl. 

  

Lindelöws tredje informella kompetensgrupp ledarskapskompetenser efterfrågades i 84 procent 

av annonserna. Den i särklass mest efterfrågade ledarskapskompetensen var ekonomisk 

medvetenhet som utgjorde totalt 50 procent av de efterfrågade kompetenserna i kategorin. 

Annonserna som efterfrågade kandidater med ekonomisk medvetenhet formulerades till att söka 

kandidater med kostnadsmedvetenhet och ett driv för goda affärer. 

  

Den fjärde och sista informella kompetensgruppen intellektuella färdigheter förekom i 84 

procent av annonserna. Två kompetenser inom intellektuella färdigheter stod ut som mest 
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viktiga: Strukturerad och kvalitetsmedveten med 53 respektive 44 procents förekomst i 

platsannonserna. Strukturerad efterfrågades genom kandidater som hade god förmåga att arbeta 

själv och strukturera sina arbetsprocesser medan kravet för kvalitetsmedveten yttrade sig i att 

kandidaten skulle arbeta noggrant. 

  

Lindelöws resonemang att en arbetsgivare ska identifiera 6 till 10 informella kompetenser som 

medarbetare ska besitta passar väl med det resultat som undersökningen genererade. Åtta 

informella kompetenser hade en frekvens på över 40 procent vilka kan anses vara de mest viktiga 

för en befattning som rekryterare. Dessa åtta kompetenser var som ovan nämnt: 

prestationsorienterad, energisk, relationsskapande, god muntlig kommunikationsförmåga, 

serviceinriktad, ekonomisk medvetenhet, strukturerad och kvalitetsmedveten. Anmärkningsvärt 

var att trots att 93 procent av alla arbetsgivare efterfrågade en kandidat med arbetslivserfarenhet 

var det ingen som uttalat sökte en kandidat med specialistkunskap inom fältet. En möjlig 

förklaring till avsaknaden av krav om specialistkunskap är att utrymmet för företag att formulera 

sina krav är begränsade i platsannonserna, och att just denna informella kompetens förväntas 

innefattas av den formella erfarenhetskompetensen.  

  

Med hänsyn till den tidigare forskningen väcker somliga av de informella kompetenserna som 

inte förekom i över 40 procent av annonserna större uppmärksamhet än andra. Värd att nämna är 

kompetensen flexibel. Flexibel förekom endast i 31,3 procent av annonserna vilket är relativt lågt 

jämfört med många av de andra kompetenserna. Lindelöw pratar om att flexibilitet är en av de 

viktigaste aspekterna att ta hänsyn till för att kunna avgöra utvecklingspotentialen hos en 

kandidat. Utvecklingspotentialen är enligt Lindelöw av vikt för att kunna avgöra hur väl en 

kandidat anpassar sig till organisationen i framtiden. Utöver Lindelöw (2008:57) talar även 

Jansson (2004:34) och Ahrnborg Swenson (1997:23) om flexibel som en högst aktuell egenskap 

att titta efter hos en kandidat. En anledning till varför kompetensen flexibel inte förekom i högre 

utsträckning tros ligga i ordets komplexitet. Att vara flexibel är antagligen något som eftersökes 

hos nya medarbetare överlag, däremot kan det vara svårt att uttrycka det i en platsannons. 

  

Andra kompetenser värda att nämna är självgående, initiativtagande, personlig mognad och 

kreativ. Jansson (2004:34) poängterar vikten av att vara självgående och initiativtagande vilket 
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endast efterfrågades i 5 respektive 13,8 procent av platsannonserna. Att ha uppnått en personlig 

mognad vilket McQuaig (1991) betonade som viktigt eftersöktes endast i 15 procent av 

platsannonserna. Kreativitet som Ahrnborg Swenson (1997) hävdar vara en viktig kompetens i 

det nya arbetslivet efterfrågades endast i 3,8 procent av platsannonserna (Ahrnborg Swenson 

1997:27). Avsaknaden av dessa kompetenser tyder på att personer som vill påverka eller 

förändra sin arbetssituation inte efterfrågas. En rekryterare bör därför kunna följa anvisningar 

och de givna regler som redan existerar på arbetsplatsen.  

  

6.2.3 Typer av kompetenskrav 

Faktoranalysen visade på variationen i förekomsten av olika kompetenskategorier. Dessa 

variationer visade dels att platsannonser som efterfrågade ledarskapskompetenser och sociala 

färdigheter inte lade lika stor vikt på utbildning, dessa platsannonser sökte en typisk “självlärd 

ledare”. Att arbetsgivare ibland satsar på personer som visar på goda personliga egenskaper 

framför formell utbildning går i linje med Skorstads (2011) resonemang att 

kompetenspotentialen är en avgörande aspekt i urvalet av kandidater i en rekryteringsprocess 

(Skorstad 2011:27). Den andra faktorladdningen visade att det fanns ett mönster i att annonser 

sökte en “trevlig nybörjade” genom att de efterfrågade utbildning, specifik kunskap, personliga 

förmågor och sociala färdigheter. Att kunskapskrav och utbildning efterfrågas tillsammans anser 

Lindelöw (2008) vara något positivt. Kunskapskrav ska ställas som komplement till 

utbildningskrav för att säkerställa att en kandidat har tillskansat sig den kunskap som 

utbildningen erbjuder (Lindelöw 2008:74). Den tredje faktorladdningen avser att erfarenhetskrav 

ofta förekommer i annonser där intellektuella färdigheter ej efterfrågas. De intellektuella 

färdigheterna efterfrågades ofta genom att kravprofilen sökte kandidater som var självgående, 

kunde arbeta noggrant och strukturerat. Att dessa tre kompetenser inte efterfrågades hos 

kandidater med arbetslivserfarenhet kan möjligen förklaras genom att det är underförstått att det 

som arbetslivserfarenhet innefattar att man lärt sig arbeta noggrant, strukturerat och att man blivit 

självgående. Den tredje faktorladdningen tyder på att annonserna sökte en typisk “arbetshäst”. 
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6.2.4 Fält, kapital och habitus 

Bourdieus tankar om kapitalbegreppet avser att värdet av kapital är relationellt i avseendet att det 

inte har ett absolut värde, utan är baserat på hur individerna uppfattar värdet kopplat till det fält 

kapitalet tillämpas inom (Broady 1994:170). Kapital ur perspektivet platsannonser och 

rekryteringen till olika tjänster kan därför ses som de kompetenser som krävs för att anses vara 

kompetent nog att vara lämplig för en tjänst - och sedermera även bli anställd till tjänsten. 

  

Enligt Arbetsförmedlingens är rekryterare ett yrke som präglas av samspel mellan människor 

utan vidare analytiskt inslag (Arbetsförmedlingen 2013a). Yrkets natur kan bidra med en 

förklaring till varför kapital gällande analytiska förmågor inte efterfrågades i platsannonserna 

och varför relationsmässiga och andra sociala kompetenser värderades betydligt högre. En studie 

av ett yrke med andra arbetsuppgifter skulle säkerligen generera ett resultat där efterfrågat 

kapital är annorlunda då fält värderar kapital på olika sätt. En rekryterare arbetar i regel på 

uppdrag för en kunds räkning vilket innebär att det inte finns utrymme för vidare kreativt 

tänkande gällande de kandidater man väljer eller vilka metoder man grundar sitt urvalsbeslut på. 

Att man som rekryterare arbetar efter fasta branschnormer förklarar varför kapital gällande 

kreativitet värderas lågt. Att en rekryterare arbetar med tjänsteuppdrag till olika företag gör det 

inte heller överraskande att det ställs höga formella krav på rekryterare då de måste kunna 

leverera högklassiga tjänster till kunder och att kapital gällande resultatfokusering, arbetstempo 

och prestationsorientering värdesätts högt. 

  

Bourdieu hävdar att det kapital som utnyttjas och värdesätts högt i sociala fält även reproduceras 

inom fältet, vilket kan förklara varför det är en homogen bild av vad som efterfrågas av 

arbetsgivarna (Broady 1994:225). Samtliga platsannonser hade ett liknande upplägg med dels en 

beskrivning av arbetsplatsen och dels en kravprofil med förväntningar på den sökande 

kandidaten. 

 

Det ställdes dels krav på dokumenterad formell kompetens och dels på informell kompetens 

gällande personliga egenskaper. Ingen av företagen som sökte personal efterfrågade något som 

stod ut som unikt, exempelvis genom att kräva arbetsprov, audition, en beskrivning av sig själv 

eller liknande. 
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Materialet visade att det huvudsakligen var elva olika kompetenser som genomsyrade 

kravprofilerna i platsannonserna. Av dessa elva kompetenser var kravet på erfarenhet det mest 

centrala. Utbildning var relativt sett mindre efterfrågat än kunskap vilket kan förklaras med hjälp 

av Bourdieus tankar om att värdet av kapital minskar i relation till tillgängligheten av kapital 

(Broady 1994:175). Högskoleutbildning är i dagens svenska samhälle inte något ovanligt vilket 

gör att en examen från ett universitet inte längre ses som en fribiljett in på arbetsmarknaden. 

Bourdieu hävdar att på grund av att kapital reproduceras sker en successiv inflation av kapital 

och hävdar vidare att det kapital som värderas högst är det kapital som är svårast att tillskansa sig 

(Broady 1994:175). Ur ett arbetssökandeperspektiv skapar detta en viss problematik då det 

successivt blir svårare att få ett jobb utan någon form av kapital som skiljer sig från mängden. 

Att tyda av materialet är endast en utbildning inte en tillräckligt urskiljande merit vilket gör att 

arbetslivserfarenhet blir allt mer värdefullt. När arbetslivserfarenhet blir en förutsättning för att 

få jobb blir det väldigt svårt att ta sig in på arbetsmarknaden. 

  

Bourdieu talar om hur människors habitus påverkar och reproducerar sociala fält (Broady 

1994:225). Habitus möjliggör för normer att styra hur människor tänker och agerar genom att 

individen reproducerar redan tidigare upplevda erfarenheter. Genom att titta på de efterfrågade 

kompetenserna utifrån ett habitusperspektiv kan de mest förekommande kompetenskrav tolkas 

som de normer som råder på arbetsmarknaden. Dessa kompetensnormer uppstår genom att 

tidigare lyckade rekryteringar av medarbetare gjordes utifrån vissa kompetenskrav. De 

kompetenser som visade sig utgöra de mest lönsamma rekryteringar kom att bli återkommande 

inslag i kravprofilerna vilket tagit sig uttryck i att kompetenserna nu utgör normen för 

kompetenskraven. 

  

Den påverkan habitus har på den arbetssökande kandidatens perspektiv i rekryteringsprocessen 

är inom ramen för en innehållsanalys svår att tyda. Habitus handlar om hur man använder sitt 

tillskansade kapital samt hur man navigerar inom olika sociala fält (Broady 1994:230). 

Habitusbegreppet ur ett arbetssökningsperspektiv används således dels för att få en person att 

besluta sig för att söka efter ett nytt jobb. Habitus bestämmer även om man levt ett liv där man 

tillskansat sig den efterfrågade erfarenheten, kunskapen och kompetensen som krävs för att 
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uppfylla de krav som ställs på kandidaten. Habitus yttrar sig även i huruvida man blir tipsad om 

lediga tjänster av eventuella kontakter, hur man uttrycker sig i sitt personliga brev, vilka 

referenser man har och samt hur man klarar av anställningsintervjun. Då habitus handlar om 

bakomliggande faktorer hos personer lämpar sig en annan typ av studie sig bättre för att studera 

hur habitus påverkar den arbetssökande i rekryteringsprocessen. 

 

6.3 Metoddiskussion och implikationer för framtida 

forskning  

 

Framtida forskning bör ha i åtanke att en innehållsanalys av platsannonser endast kan uttala sig 

om vilka kompetenser som arbetsgivare kommunicerar utåt att de efterfrågar. En sådan studie 

kan inte uttala sig om vilka kompetenser som är av högst vikt och avgörande för huruvida man 

som sökande kandidat blir utvald som den som får jobbet. 

 

Denna studie har identifierat vissa mönster av kompetenser som efterfrågas i platsannonserna 

och vidare forskning bör fokusera på att studera huruvida det är just de identifierade 

kompetenserna som avgör vem som får jobbet. Kompletterande intervjuer med såväl arbetsgivare 

som med de kandidater som blir anställda skulle skapa en starkare bild av vad som efterfrågas. 

Genom intervjuer kan en dialog föras med utgångspunkt i de identifierade kompetenserna vilket 

skulle ge större insikt i hur högt de specifika kompetenserna värderas vilket ger en bredare bild 

av arbetsmarknadens reella krav. 

 

Med hänsyn till tidigare forskning stämmer resultatet överens med att den informella 

kompetensen är av stor vikt för att få en anställning i dagens samhälle. Det krävs dock i många 

fall en utbildning vilket innebär att det inte kan ses som en nackdel att skaffa sig en relevant 

utbildning. Då det förekom vissa kompetenser som inte gick att placera i någon av de sju 

kompetenskategorierna bör liknande studier i framtiden ha dessa kompetenser i åtanke. En styrka 

för kommande studier kan därför vara att göra en mer omfattande förstudie för att redan på ett 

tidigt plan identifiera samtliga kompetenser som är aktuella för den yrkeskategori som ska 

studeras. 
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Det kan även diskuteras hur utvecklingen kommer se ut i framtiden. Kommer krav på formella 

kompetenser öka eller kommer högre krav på informell kompetens vara det centrala för sökandet 

av kandidater? Är tendensen att informell kompetens är av vikt specifikt för just 

rekryteringsbranschen eller finns samma tendenser inom andra branscher? Diskussionen kring 

vilka kompetenser som krävs i dagens samhälle bör även föras utifrån Bourdieus tankar om det 

tillgängliga kapitalets inflation. En möjlig förklaring till dagens rådande kompetenskrav är att de 

kompetenser som efterfrågas symboliserar en arbetssökande elit och att man som arbetsgivare 

vill attrahera de bästa personerna till sin organisation. Likt Lindelöws tankar om att den perfekta 

medarbetaren inte nödvändigtvis behöver besitta alla kompetenser kan man fråga sig om den 

perfekta medarbetaren i en rekryteringsbefattning verkligen bör uppfylla alla dessa 

kompetenskrav. En rekryteringsprocess är kostsam och att rekrytera en allt för ambitiös karriärist 

kan komma att visa sig vara en olönsam rekrytering om personen väljer att söka ett nytt jobb 

inom en allt för snar framtid. 

 

Faktoranalysen som genomfördes kunde endast göras på kategorierna utbildning, erfarenhet, 

kunskap, personliga förmågor, sociala förmågor, ledarskapsförmåga och intellektuella 

färdigheter. Då materialet med stöd av metoden inte var tillräckligt stort kunde inte en 

faktoranalys genomföras för de specifika kompetenserna. En sådan analys hade kunnat ge 

intressanta resultat men för att möjliggöra sådana analyser med relevanta slutsatser krävdes ett 

större empiriskt material. Ett större material skulle därmed kunna visa på samband mellan de 

specifika kompetenserna och ge svar på frågor om vilka kompetenser som oftast eftersökes samt 

vilka som inte gör det. Ett större material skulle göra slutsatserna av kartläggningen av 

kompetenserna än mer trovärdiga. Att samla in en större mängd platsannonser kan göras på olika 

sätt. Dels kan kommande studier utöka sökintervallet till längre tid än en månad och dels även 

samla in annonser från fler källor än arbetsförmedlingen. 

 

Ett intressant område att för relaterade studier vore att undersöka hur platsannonserna skiljer sig 

över tid. För att göra detta krävs antingen tillgång till platsannonser som varit publicerade innan 

sökningen påbörjades eller en betydligt längre tidsram. Den forskning som bedrivits inom ramen 
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för denna studie fick inte tillgång till arbetsförmedlingens tidigare publicerade annonser men 

förändrade förutsättningar i framtiden kan möjliggöra den typen av datainsamling. 

 

Av den tidigare forskning som studerats inom ämnet hittades ingen forskning om vilka 

kompetenser som efterfrågas hos sökande kandidater till rekryteringstjänster. Därmed kan denna 

studie utgöra en viktig grund för fortsatt forskning. Det resultat som studiet av platsannonserna 

genererade överensstämde med tidigare forskning av kompetenskrav. Studier gällande 

arbetsmarknadens krav gentemot sökande kandidater är viktig och bör vara något som varje 

arbetssökande i Sverige får ta del av. Genom djupare forskning kring ämnet möjliggör man för 

människor som står utanför arbetslivet att skapa sig en bild av vad som efterfrågas och hur man 

bör förhålla sig till kraven för att få ett arbete. 
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Bilaga 1: Lindelöws 31 kompetenser. 

  

Personliga förmågor 

  

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

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

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

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

och förhållningssätt. Ser möjligheterna i förändringar. 

● Initiativtagande: Tar initiativ, sätter igång aktiviteter och uppnår resultat. 

● Integritet: Har väl grundade och tydliga värderingar och förmåga att tänka begreppsmässigt 

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

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

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

situationen. 

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

processer vidare. 

● Självständighet: Har mod att agera efter sin egen övertygelse. 

● Stabil: Är lugn, stabil och kontrollerad i stressituationer. Behåller ett realistiskt perspektiv på 

situationer och fokuserar på rätt saker. 

● Uthållig: Förblir motiverad och effektiv trots bakslag och besvikelser. Arbetar på tills projekt 

är avslutade eller resultat uppnådda (Lindelöw, 2008, s 238-239) 

  

 

 Sociala färdigheter 

  

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

att ta över personens känslor. 
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● Kulturell medvetenhet: Värdesätter olikheter och förstår hur bakgrund, kultur och 

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

beslut fattas och handlingssätt väljs. 

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

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

kritik endast i de korrekta sammanhangen eller direkt med berörda parter eller överordnad. 

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

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

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

kontakter och underhåller relationer. 

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

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

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

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

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

(Lindelöw, 2008, s 239-240) 

  

Ledarskapskompetenser 

  

● Ekonomisk medvetenhet: Förstår och tillämpar affärsmässiga principer. Fokuserar på 

kostnader, intäkter, vinst, marknader och vad som kan ge störst avkastning. 

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

svåra omständigheter. Visar omdöme under tidspress. 

● Ledarskap: Leder, motiverar och förser andra med befogenheter som krävs för att effektivt nå 

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

engagemang och delaktighet. 

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

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

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

betydelse och vidare konsekvenser och anpassar sina handlingar till detta. 
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● Tydlig: Kommunicerar på ett tydligt sätt. Säkerställer att budskap når fram och att 

förväntningarna är klara för alla berörda parter. Påminner och följer upp. (Lindelöw, 2008, s 240) 

 

Intellektuella färdigheter 

  

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

håller tidsramar. 

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

stor vikt vid att man lever upp till dessa. 

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

nytänkande som kan omsättas i praktiken och leder till resultat. 

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

och korrekt. 

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

ner problem i sina beståndsdelar och löser komplicerade problem. 

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

kontinuerligt sin specialistkunskap. Är en kunskapsresurs för andra. 

● Språklig analytisk förmåga: Förstår komplicerade språkliga underlag, både talade och 

skrivna. Producerar egna dokument av hög kvalitet. (Lindelöw, 2008, s 240-241) 

  

  

 

 

 



47 

Bilaga 2: Resultatöverblick. 
AnnonsIDFORMELLUtbildningErfarenhetKunska PERSON PrestationsorienteradEnergisk Flexibel InitiativtagandeIntegritetMognad SjälvgåendeSjälvständighetStabil Uthållig SOCIAL EmpatiskKulturell Lojal KommunikationRelationsskapandeSamarbetsförmågaServiceinriktadÖvertygandeLEDAR AffärsmässigBeslutsamLedarskapOmdömeStrategiskTydlig INTELLEKTStruktureradKvalitetsmedvetenKreativ ProblemlösandeanalyssförmågaSpecialistkunskapNumeriskSpråklig Övriga

5840518

2362017

5839010

5840518

5840524

2379062

5846504

2380786

5848344

5848345

5848349

5848239

5848352

5850369

5850967

5851645

5852512

5853377

5853382

5853386

2376445

2360716

5841635

5854439

5828100

5857439

5858265

2389559

5858447

5858477

5858507

5858534

5847705

5847698

5851309

0013W325583

5851242

5851084

5851092

5853060

5848019

2386659

5855532

5856396
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