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Sammanfattning 
 
Uppsatsens utgångspunkt har varit universitets- och högskolestudenters stress inför det 

kommande arbetslivet där det gäller att vara så attraktiv som möjligt för deras första 

arbetsgivare. Att vara attraktiv handlar både om meriterna som finns på en persons CV 

(Curriculum vitae) men samtidigt speglas också en person på sitt personliga brev. 

Uppsatsens syfte har varit att nyansera bilden för de stressade studenterna och fördjupa 

kunskapen kring hur HR-personer och företag både praktiskt och teoretiskt går tillväga 

när de rekryterar nyexaminerade studenter. Uppsatsens frågeställningar lyder därför: 

Vilka typer av kapital bör studenten besitta för att bemästra rekryteringsprocessen? 

Hur står sig social kompetens mot teknisk kompetens i en rekryterares ögon?  

Empirin har studerats och diskuteras med hjälp av Pierre Bourdieus nyckelbegrepp, 

habitus och kapital samt Bourdieus & Boltanskis teorier om sambandet mellan 

utbildningssystemet och arbetsmarknaden. 

Ett kvalitativt tillvägagångssätt med semistrukturerade intervjuer har använts i studien 

och intervjuerna är riktade mot fem stora branscher inom den samhällsvetenskapliga 

sektorn, dessa är en Juristbyrå, revisionsbyrå, studentmagasin, bemanningsföretag och ett 

It-företag. Samtliga av de intervjuade företagen riktar in sig på nyexaminerade studenter 

som många företag väljer att kalla ”young professionals”. Studiens resultat och slutsats visar 

på att de nyexaminerade studenterna som söker en anställning måste kunna motivera sina 

egenskaper i förhållande till vad företaget efterfrågar. Företagen och hr-personerna 

efterfrågar en helhet, svagheter vägs upp av styrkor och vice versa. Eftersom alla 

rekryterare är människor och arbetar på olika sätt så är det svårt att fastslå en slutlig 

generell bild hur nyexaminerade studenter lättast blir anställda men studien resulterar i en 

bredare och mer nyanserad bild som ger ett annat perspektiv på arbetslivet än den som 

många studenter har idag. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Nyckelord: Nyexaminerad, arbetsmarknad, rekrytering, kompetens 
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1. Inledning 

 

1.1 Bakgrund 

 

Maj månad är en månad som för studenter ofta för med sig glädje. Sommaren ligger i 

luften och bara väntar på att få bryta ut. Kurserna är på väg mot sina slut och har 

förhoppningsvis gått bra. Dock finns det många som inte mår bra, ett ganska stort gäng 

studenter på Uppsala universitet har sluttentor och inlämningar i slutet på maj, början på 

juni. I slutet på maj är det inte ens säkert att alla sidor finns kvar i läroböckerna på 

biblioteken, det är nämligen inte helt ovanligt att studenter river ut sidor för att själva 

kunna nyttja dem. Samtidigt som någon sliter till sig en sida med kunskap försvinner 

samma kunskap för någon annan och chansen att lyckas spika toppbetyget på tentamen 

minskar. 

 

Den press som finns på Jurister att skaffa sig de bästa betygen finns också i andra 

studentkategorier. Ekonomerna vid Uppsala universitet är inte bara många, de är 

framgångsrika också. Utbudet på ekonomer är väldigt stort och på Uppsala universitet är 

det hård konkurrens om de bästa platserna på arbetsmarknaden och idag ser många det 

som bara medelmåttigt att ha en kandidatexamen i ekonomi. För att utmärka sig, inte 

bara som jurist eller ekonom, på den stora men väl så konkurrenskraftiga 

arbetsmarknaden måste studenten profilera sig själv. Du måste skaffa dig en merit att 

krydda ditt CV med som inte andra har. Det handlar ofta om utbytesterminer eller 

engagemang av olika slag. I Uppsala finns mängder av tillfällen för engagemang, 

arbetsmarknadsdagar, nationsliv och föreningsliv är bara några av dem. Vissa studenter 

ger sitt CV färg genom vidare utbildning i form av masterexamen eller arbetar vid sidan 

om sina studier. 

 

Författarna till denna studie är själva två studenter och känner av atmosfären varje dag. 

Det är då lätt att uppleva att studenter mår allt sämre och är stressade över sitt framtida 

arbetsliv. Det är självklart inte bara Ekonomer och Jurister som kämpar med sin 

profilering och med sina betyg under sin skolgång. Alla på universitetet för ett krig mot 

sig själva och skolan där en kandidatexamen idag inte är mycket att hänga i julgranen. 
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1.2 Syfte och frågeställningar 

 

Anledningen till studien grundas i vetskapen om studenters ångest och oro inför livet 

efter studierna. Forskarna vill ge en mer nyanserad bild av hur det är att söka jobb som 

student, vilka ingångar som finns och ge praktisk information kring hur rekryterare i olika 

branscher fungerar och tänker under en rekryteringsprocess av nyexaminerade studenter. 

Syftet blir således att studera rekryteringspersonal inom olika branscher för att se vad 

dem lägger värde i vid rekrytering av nyexaminerade studenter. Är det någon typ av 

egenskap eller kompetens som väger tyngre än den andra? 
Uppsatsens frågeställningarna blir följande:  

Vilka typer av kapital bör studenten besitta för att bemästra rekryteringsprocessen? 

Hur står sig social kompetens mot teknisk kompetens i en rekryterares ögon? 

 

1.3 Uppsatsens disposition 

 

I det första kapitlet presenteras studiens bakgrund och problemformulering. I det andra 

kapitlet presenteras den tidigare forskning som ett stöd för studiens vidare diskussion. I 

det tredje kapitlet presenteras två teoretiska utgångspunkter, den första utgångspunkten 

handlar om Bourdieus två nyckelbegrepp habitus och kapital. I den andra teoretiska ramen 

beskriver Bourdieu och Boltanski om sambandet mellan utbildningssystemet och 

arbetsmarknaden. I det fjärde kapitlet presenteras vilken typ av metod som används och 

hur studien har gått tillväga för att samla in all empiri. I det femte kapitlet presenteras 

resultatet och empirin. Resultatet är uppdelat i fyra olika teman där empiri från de fem 

intervjuade företagen presenteras och jämförs. Citat har också en central del i 

resultatdelen då de hjälper läsaren att kunna skapa sig en bild av vad intervjuerna gett 

studien. Efter varje tema följer en kort sammanfattning av vad som tagits upp. I det sjätte 

kapitlet presenteras diskussionen, som är uppdelad i tre olika kategorier, där empirin 

diskuteras utifrån den tidigare forskningen och teorierna. Efter diskussionen kommer det 

finnas en metoddiskussion. Där förklaras hur väl fungerande metoden varit för studiens 

syfte. Avslutningsvis, i det sjätte kapitlet besvaras frågeställningarna med en slutsats och 

hur det teoretiskt och praktiskt bör gå till för eventuell vidare forskning. 

 

2. Tidigare forskning 
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Det finns mycket tidigare forskning kring arbetsmarknaden i stort och huvudsakligen om 

hur det fungerar att få människor in i arbete. Just att ta sig in på arbetsmarknaden kan 

idag vara skrämmande och verka som en lång, svår och utdragen process. 

Undersökningen har valt att titta på detta utifrån studenternas perspektiv och se på 

tidigare forskning som berör just unga och nyexaminerade studenter. Hur de får sitt 

första jobb och vad som krävs för att dem ska få det. Upplevelsen har dock varit att det 

finns relativt smalt med forskning som kopplar samman det som rör nyexaminerade 

studenter såsom utbildning, meritering och rekryteringen av just nyexaminerade – det 

forskningen är intresserad av. Detta behöver inte spela studien ur händerna utan, tvärtom 

kan detta vara något som gynnar den då forskarna kan skapa sig en egen uppfattning om 

ämnet utan att vara påverkade av yttre faktorer eller tidigare kunskaper. Den tidigare 

forskningen är för tydlighetens skull uppdelad i 8 olika rubriker där de 7 första 

representerar sju olika forskningsunderlag som författarna tagit del av. Dessa är inte 

döpta efter sitt ursprungliga namn utan har tematiserats för att skapa en röd tråd och bli 

lättare att greppa. Den åttonde och sista rubriken är en sammanfattning av de sju tidigare 

studierna.  

 

IFAU, som nedan redogörs för, valdes tidigt att användas då deras studier behandlar 

uppsatsens ämne. Den forskning IFAU erbjuder behandlar mestadels yngre studenter i 

gymnasieåren. Detta anses, för studien, vara en bra utgångspunkt för att sedan gå djupare 

in i forskning som rör äldre studenter och därigenom utökar förförståelsen för ämnet. 

Uppsatsens intresse kring studier i relation till kompetens och arbete är det studien utgått 

från när resten av den tidigare forskningen valts. De två efterföljande studierna visar hur 

rekryteringsprocessen görs i relation till både social och teknisk kompetens samt betyg. 

Både forskningen utförd av Clarke och Handel behandlar kompetensen hos enskilda 

personer samt hur vida en person ska hantera sin kompetens och sitt arbetsliv i relation 

till sin karriär. Här återfinns även organisationerna och deras syn på kompetens som en 

faktor för lyckat arbete. I texten av Åberg behandlas en omvänd syn på kompetens vilket 

är mycket intressant för denna studie och avslutningsvis tas rekryteringsprocessen upp 

och bryts ner av Lindelöw vilket är intressant för studiens kommande datainsamling.   

 

2.1 Institutet För Arbetsmarknads- och utbildningspolitisk Utvärdering 

 



 6 

IFAU (Institutet För Arbetsmarknads- och utbildningspolitisk Utvärdering) är ett 

forskningsinstitut under Arbetsmarknadsdepartementet. Den forskning som använts 

finns under fliken “Working papers”. I dessa går att läsa om forskningar som gjorts kring 

gymnasieungdomars väg ut i arbetslivet med deras kontaktnät i fokus. Det som också går 

att utläsa är hur stor vikt arbetsgivare lägger på utbildning vid anställning och 

lönesättning av ny oprövad personal och hur denna faktor blir mer och mer obetydlig 

desto längre en person varit anställd. I samma rapport beskriver författarna varför 

personal som rekryterats via nätverk har mindre formell utbildning men oftast mer 

osynlig kompetens eller dolda förmågor som det benämns i texten. 
Undersökningarna visar också att det är mestadels unga och lägre utbildade personer som 

använder sig av sitt kontaktnät när de söker jobb. Hög arbetslöshet kan också vara en 

faktor som gör att många fler använder sig av kontakter (Hensvik & Nordström Skans, 

2013, s. 4). I en studie som Francis Kramarz och Oskar Nordström Skans har gjort 

påpekas att svenska ungdomar i mycket högre grad får sina första jobb där deras 

föräldrar jobbar än där exempelvis deras vänners föräldrar jobbar (Hensvik & 

Nordström Skans, 2013, s. 5)  

 

Genom IFAU’s arbeten kan konstateras att kontakter i relativt hög grad är viktigt för ditt 

arbetsliv. Vidare förklarar forskarna varför de är viktiga. 
Ur en arbetstagares perspektiv kan hen se kontaktnätet som en förmedlare av lediga jobb 

eller positioner. Under omständigheter där arbeten är svåra att finna eller om personen 

vill jobba i en bransch där arbeten inte växer på träd kan kontakter vara helt avgörande 

för utgången av en individs sökande efter jobb (Hensvik & Nordström Skans, 2013, s. 5). 

För att se saken ur en arbetsgivares perspektiv kan kontaktnätet fungera som ett 

sorteringsverktyg. Om en arbetsgivare är osäker på en individs kvalitéer kan det kännas 

betryggande att få dessa bekräftade av nätverket och dessutom kan det kännas bra för 

arbetstagaren att någon annan meddelar ens kvalitéer till arbetsgivaren. Att de sociala 

nätverken fungerar som mellanhand för företagen och arbetstagare gör att osäkerheten 

kring dem blir mindre (Hensvik & Nordström Skans, 2013, s. 6). 

 

Som arbetsgivare vet hen aldrig egentligen vem som är bäst lämpad att genomföra de 

tänkta uppgifterna. På grund av detta blir arbetsgivaren tvungen att gå på den formella 

information som finns “på papper”, alltså utbildning, betyg osv. Detta fungerar alltså 

som en slags signal på vad en person är kapabel till. Sociala nätverk kan gå runt detta 
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problem och ge information om en eventuell arbetstagares dolda kunskaper som kan 

vara svåra att förstå sig på eller se. Den här insikten har funnits länge och mycket 

empiriskt material finns på att detta är anledningen till att arbetstagare använder sig så 

mycket av sociala nätverk för att hitta rätt folk (Hensvik & Nordström Skans, 2013, s. 6). 

 

I artikeln beskriver författarna att det i början av en ungdoms karriär inte finns så mycket 

att gå på utöver utbildning och betyg. Därför kan en person som är ny på 

arbetsmarknaden lättast granskas genom betyg och på grund av detta finns det risk att 

vikten av utbildning får oproportionerligt mycket tyngd. När en arbetsgivare egentligen 

förmodligen är intresserad av en mängd andra saker men som kanske inte framgår 

eftersom personen som söker jobbet är ny på marknaden. När en person blir mer erfaren 

inom ett visst område eller företag kan denna visa sig från sin bästa sida vad gäller annat 

än tidigare betyg (Hensvik & Nordström Skans, 2013, s. 6). Produktivitet eller kreativitet 

är två egenskaper som en person kan visa upp med erfarenhet och gör indirekt att 

utbildningen blir mindre relevant. 

 

Studierna från IFAU visar på att arbetsgivare kan använda sig av nätverken på ett mer 

strategiskt sätt än de som tidigare beskrivits. Om en ytterst duktig person på ett företag 

rekommenderar en vän till sin chef kan chefen ta detta tips i extra beaktning. Detta skulle 

vara fullt rimligt om chefen/arbetsgivaren antar att den anställde rör sig i kretsar med 

likasinnade och därför med människor som skulle kunna sköta jobbet lika bra som den 

redan anställde. 

 

I ytterligare en artikel studien tittat på från IFAU’s hemsida går att läsa om hur förmågor 

överförs mellan generationer. Hur arvet från föräldrar spelar in vare sig du ska lyckas bra 

eller mindre bra i studier och arbetsliv. Speciellt för denna studie är att den är bredare än 

tidigare gjorda. De använder personlighetsutvärderingar från faderns mönstring för att 

jämföra med sonens personlighetsvärdering från dennes mönstring vid samma ålder.  

I personlighetsbedömningen räknas följande in: Förmåga att hantera stress och bidra till 

gruppsammanhållning. Forskarna ville fånga personlighetsdrag såsom känslomässig 

stabilitet, ansvarstagande, öppenhet för erfarenheter, förmåga till initiativ och uthållighet 

(Grönqvist, Vlachos, & Öckert, 2010, s. 3).  
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Mönstringen vid tiden för forskningen var allmän och därför var urvalet väl 

representativ. På dessa tester prövades även intelligens vilket gjorde det möjligt för 

forskarna att se om barnens och föräldrarnas personligheter skiljde sig jämfört med 

sambandet på intelligensen. Vidare undersöktes om dessa förmågor hos föräldrarna på 

något sätt är kopplade till barnens framgång i skolan och/eller arbete (Grönqvist, 

Vlachos, & Öckert, 2010, s. 3)  

 

2.2 Två typer av kompetens och dess vikt i rekryteringsprocessen 

 

I själva rekryteringsprocessen är kompetens ett centralt begrepp, oberoende av vilken 

arbetsplats eller typ av arbete det handlar om så är kompetensen det som avgör vem som 

får jobbet (Knocke, Drejhammar, Gonäs, & Isaksson, 2003, s. 17). Ovan har IFAU’s 

studier kring vikten av kontaktnät för att skaffa sig sitt första jobb beskrivits. Dock har 

inte alla människor samma kontaktnät eller möjlighet till kontaktnät och därför blir då 

kompetensen det absolut viktigaste att visa prov på. Enligt Silverman och Jones (1976) 

finns det två utgångspunkter för ett urvalsbeslut vid rekrytering. Kandidatens “tekniska 

kompetens” som exempelvis utbildning, erfarenhet och intelligens. Den andra 

utgångspunkten är kandidatens personliga karaktär och deras relation till den typen av 

situation han eller hon kommer arbeta i (Knocke, Drejhammar, Gonäs, & Isaksson, 

2003, s. 18). Beroende på var i en organisation personen förväntas arbeta, i en grupp eller 

mot kunder, tillmäts personlighet eller social kompetens i mer eller mindre stor 

utsträckning (Knocke, Drejhammar, Gonäs, & Isaksson, 2003, s. 56).  

 

2.3 Vikten av goda betyg 

 

Ett bevis på att rekryteringsprocessen centrala begrepp ”kompetens”, och då specifikt 

teknisk sådan, har betydelse för om individen får jobbet eller inte. Detta visas i en studie 

som gjorts Storbritannien där forskaren Claire Smetherham har studerat relationen 

mellan arbetsmarknaden och utbildning med fokus på förstklassiga betyg (Smetherham, 

2007, s. 29) I studiens framtagna resultat visades tydliga tecken på att de studenter med 

förstklassiga betyg hade bättre möjligheter att slå sig ut på arbetsmarknaden i jämförelse 

med de som hade ”third class” i betyg (betygssystemet är indelat i fem olika klasser: ”first 

class”, ”upper second class”, ”lower second class”, ”third class” och ”pass”). En högre 

position betygsmässigt ger alltså fördel på arbetsmarknaden och bättre möjligheter och 
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utgångsläge kommer vänta för de med förstklassiga betyg i förhållande till dem som 

befinner sig i dem lägre klasserna, enligt Smetherhams studie. (Smetherham, 2007, s. 43) 

 

2.4 Att vara anställningsbar 

 

Förändringen av samhällets organisationskultur, karriärsmönster och anställningstrygghet 

har lett till en ökad tonvikt på anställningsbarhet (employability) enligt studien som 

Marilyn Clarke har utfört. Detta till grund för det nutida anställningsförhållandet då 

individer numera ser sig själva som självständiga i organisationen. Individerna uppmanas 

att inte förlita sig på företagsverksamheten när det kommer till sin egen 

karriärsutveckling.  För att vara attraktiva på arbetsmarknaden rekommenderas snarare 

att följa sin egen väg i karriären och vara oberoende av sitt företag som man arbetar för. 

Allt för att vara beredd på att få ta en annan väg i karriären som gynnar en själv, istället 

för både företaget och individen (Clarke, 2008, s. 258).  

 

Konsekvensen av anställningsbarhet (employability) är att anställda numera letar efter 

korttidsjobb för att utvecklas hellre än att bli anställd för långtidsuppdrag med trygga 

förhållanden (Clarke, 2008, s. 260). En anställningsbar person ses numera som en flexibel 

individ gentemot arbete och karriär. Även om företag påstår att det inte har någon 

speciell stereotyp när de anställer individer så finns det enligt Clarke studier på att äldre 

människor tenderar att vara mindre kompetenta än den yngre generationen i form av att 

de är mindre flexibla, de äldre anses inte vara lika villiga att lära sig nya saker och inte lika 

psykisk kapabla (Clarke, 2008, s. 276). Arbetsmarknaden och dess spelpjäser har blivit 

mer självständiga. En individ måste idag själv ansvara för att utöka sina kompetenser och 

färdigheter, allt för att fortsätta spela i de anställningsbaras lag. (Clarke, 2008, s. 277). 

Detta bidrar självklart till en ytterligare konkurrens mellan kandidater till jobb eftersom 

kompetens oftast är den avgörande faktorn till att få jobbet eller inte.  

 

2.5 Obalans mellan kompetens och kompetenskrav 

 
I denna text skriven av Michael J. Handel behandlas ämnet arbete och kompetens för 

arbete. Teman som i allra högsta grad hör till studie. Författaren menar att det finns en 

spridd åsikt och tanke som menar att skicklighet och utbildning inte tillräcklig för 

arbetena i den rådande ekonomin (Handel, 2003, s. 135). Forskning som gjorts menar att 
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det finns en klar obalans mellan vad arbetare har vad gäller kompetens och vad arbetet 

egentligen kräver. Enligt studien trodde många också att problemet skulle bli mer och 

mer vanligt då yrken gick mot att bli mer och mer kompetenskrävande, högteknologiska 

och kräva mer från den anställde. Dock var det många som också gick emot dessa 

argument och menade att det i många avseenden saknades riktigt med information eller 

att informationen på olika sätt var vinklad (Handel, 2003, ss. 135-136). 

 

Efter att bakgrundsinformation och en överblick i problemet har presenterats fortsätter 

författaren att diskutera research och trender i hur det har sett ut kring vilka kompetenser 

och färdigheter arbetarna har besuttit och vilka typer av kompetenser och färdigheter 

som arbetsgivarna har krävt. Allt för att komma fram till om det finns eller funnits 

obalans mellan de två.  

Det visar sig att resultaten av mätningar och tester som gjorts på ungdomar är lika höga 

eller låga som de var för 30 år sedan. Undersökningar som gjordes av vuxna på 70-talet, 

varav de flesta blev klara med skolan under 60-talet, visade att många presterade dåligt 

även då. Undersökningar som gjordes kring läskunnighet vid 1992 visade på att senare 

årskullar hade bättre kunskap (Handel, 2003, s. 149) i det ämnet än de äldre årskullarna.  

Författarna menar att det finns många argument för att situationen i USA inte var så 

illavarslande som många trodde.  

 

Vidare gör författarna en form av trendanalys eller åtminstone lägger fram information 

om hur trender på hur jobbkompetenskraven har sett ut och ser ut. Vad som kan fastslås 

är att kraven från arbetsgivarna har ökat men inte nämnvärt jämfört med hur 

utvecklingen har sett ut. För de arbeten som fylls av personer med enbart gymnasiebetyg 

som högst avklarade utbildning finns det inga tydliga rapporter på att de kognitiva 

kunskapskraven ska vara speciellt höga. Om detta stämmer eller inte vet ingen inte till 

100 % (Handel, 2003, s. 155) då studierna inom området är tunna. Många tecken tyder på 

att arbetsgivare ser till arbetsinsats, attityd och andra mjukare värden istället för den 

faktiskt kognitiva kunskapen.  

 

I textens sista del går författarna in på hur obalansen, eller “mismatchen”, mellan kraven 

och utbildningsnivån kan synas eller om den överhuvudtaget finns. Det visar sig att 

arbetsgivare faktiskt har problem att finna arbetskraft som uppfyller de krav 

verksamheten har (det finns ingen historisk data att jämföra med tyvärr). Dock kan det 
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vara en attitydfråga lika gärna som en kunskapsfråga hos arbetarna. Oklart är också om 

dessa problem gäller alla grupper eller till mestadels får tillskrivas de unga arbetarna. 

Viktigt att komma ihåg då är att det för unga förmodligen är attityder osv övergående 

under en längre tid. 

 

2.6 Överutbildning - ett arbetsmarknadspolitiskt problem?  

 

Arbetslivet har i snabb takt under åren genomgått stora och dramatiska förändringar 

genom att bara titta 60-70 år tillbaka. Då var det inte alls en självklarhet att hästen var 

ersatt med traktorn. Fäderna arbetade fysiskt inom den tunga industrin och det fanns 

varken TV eller datorer. Bilden ser annorlunda ut i dagens arbetsliv, då andelen barn som 

växer upp på ett jordbruk endast är två procent och barn med fäder som har manuella 

yrken har minskat och motsvarar ungefär 20-25 procent idag. Till skillnad från 60 år 

sedan då större andelen av alla fäder hade fysiska manuella arbeten. Nästan alla mödrar 

förvärvsarbetar i dagens samhälle till skillnad från 60 år sedan när endast en fjärdedel av 

alla mödrar förvärvsarbetade. Den tekniska utveckling har ersatt den mänskliga 

arbetskraften samtidigt som den även har effektiviserat produktionen och ökat den. 

Detta har bidragit till en samhällsomvandling som generellt ökat utbildningsbehovet över 

arbetsmarknaden. Hos individer betraktas en låg utbildning som någon form av 

handikapp som försvårar möjligheterna att få ett bra jobb eller överhuvudtaget ett jobb. 

Det är svårt att säga om att de jobb som har låga utbildningskrav kommer räcka till de 

som är lågutbildade (Hollmer et al., 2002, ss. 40-41). 

 

Slutsatsen av forskningen tyder på att kvalifikationskraven och även utbildningskraven 

ökar. Det förändrade sättet i det moderna samhället att producera varor och tjänster har 

ökat efterfrågan på mer kvalificerad och utbildad personal. Den tekniska utvecklingen 

har bidragit till att personer med lägre utbildning fått chans till arbete. För att ta datorn 

som ett exempel. Det finns många arbeten som går att sköta via och med en dator som 

inte kräver samma ansträngning och tid som en utbildning på universitet eller högskola. 

Det kan även spekuleras över om det finns ett fungerande samhälle utan jobb med låga 

utbildningskrav då det måste finnas någon typ av gräns för hur få jobb med låga 

utbildningskrav det ska finnas (Hollmer et al., 2002, s. 44). 
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Utvecklingen på arbetsmarknaden har som sagt gett vissa förbättringar för de 

lågutbildade att få jobb som inte kräver några utbildningskrav. Men det finns även en 

påverkan som försämrar deras chanser att få jobb då de personer som har en bra 

utbildning även kommer och konkurrerar på de lågutbildades arbetsmarknad. 

Överutbildning är något som inte riktigt kommit på tal i Sverige än men i några andra 

länder har det förekommit en del intressant forskning. I USA publicerade Freeman 

(1976) boken The Overeducated America. Då Freeman i boken förklarade att alldeles för 

många människor investerar alldeles för mycket pengar i utbildning för att det i längden 

överhuvudtaget ska komma att vara lönsamt. (Hollmer et al., 2002, s. 51). I Sverige kan 

man också se att vi bara är några steg ifrån överutbildning speciellt när de jobben med 

normalt låga utbildningskrav övertas av personer med högre utbildning (Hollmer et al., 

2002, s. 52). Frågan är om ökningen av överutbildningen beror på en förbättrad 

utbildningsnivå eller på den stora arbetslösheten som uppstod under 90-talet (Hollmer et 

al., 2002, s. 54). Om utbildningsnivån har stegrat i Sverige innebär det inte endast att vi 

förser arbetsmarknaden med kompetens utan det fungerar även som en demokratisk 

resurs - att ha ett land med välutbildade medborgare. Om större delen av samhället 

innehar en bra utbildning innebär det att medborgarna kan leva mer likvärdigt. En 

välutbildad befolkning fungerar som en tillgång för arbetsmarknaden även om alla 

personer som är välutbildade inte får ett jobb med ett utbildningskrav direkt eller inte ens 

någonsin. Men för att de överutbildade inte ska behöva stanna kvar i deras arbeten som 

inte kräver en bra utbildning så bör de jobb som kräver utbildning finnas i en större 

utsträckning. Med de utbildningsambitioner som Sverige har idag är det viktigare att satsa 

på jobb med höga utbildningskrav snarare än jobb med låga utbildningskrav (Hollmer et 

al., 2002, ss. 58-59). 

De två senaste studierna som presenteras är motsägelsefulla gentemot varandra i och 

med att den ena menar att befolkningen är för dåligt utbildade för arbetsmarknaden 

medan den andra pekar på motsatt fakta. En möjlig förklaring till detta kan vara att vi 

idag besitter samma utbildningsmässiga nivå men att redskap för de arbeten som finns 

har blivit lättare att använda. Företag arbetar inte på samma sätt idag som för 20 år 

sedan.  

 

2.7 En mall för rekrytering 

För att belysa eller på något sätt strukturera upp en ram för hur rekryterare “ska” tänka 

kring rekrytering har studien valt att använda oss av boken “Kompetensbaserad 
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personalstrategi” av Malin Lindelöw. För att besvara av vad som egentligen är viktigt av 

den tidigare forskning som har bearbetats ovan i anställning av ny personal.  I boken 

finns strategier för hur rekryterare tar reda på vad organisationen verkligen behöver. Här 

hittas även teorier kring hur rekryterare på bästa sätt finner rätt väg i rekryteringen 

genom arbetsprover, intervjuer och andra bedömningsmetoder.  

 

Lindelöw menar att människan är vår viktigaste resurs och presenterar i boken en strategi 

som hon kallar den “kompetensbaserade personalstrategin”. Teorin handlar, ganska 

självklart, om att verksamhetens mål ska ligga i fokus. Målen bryts ner till delmål och en 

beskrivning av vilka arbetsuppgifter som finns i arbetet ska göras, för att kunna uppfylla 

verksamhetens mål. Efter detta identifieras de krav som den kommande anställda måste 

uppfylla i form av utbildning, meriter, tidigare erfarenheter och kompetens. När 

rekryteraren tagit reda på detta är det också enklare att identifiera vart det behövs eller 

vart det inte behövs denna typ av personal. Antingen fylls de platserna med extern 

personal eller så ser företaget till att den redan befintliga personalen utbildas till den 

kompetensnivån som behovet kräver (Lindelöw, 2008, s. 25).  
Strategin kan slutligen delas upp i tre rubriker eller steg (Förberedelse, urval och 

fortlöpande utveckling) och 14 underrubriker vilka beskriver 

kompetensförsörjningsprocessen som är en del i den kompetensbaserade 

personalstrategin.  

 

Nedan följer en kort sammanfattning av de två första stegen i processen, det tredje och 

sista är inte relevant för studien. 

 

Förberedelse: Ett behov av rekrytering skapas. Detta kan ske på olika sätt, till exempel 

genom att någon tidigare anställd slutar eller att företaget expanderar. Det gäller nu för 

organisationen/företaget att strukturera upp en plan och struktur för vilka mål och 

satsningar som finns för framtiden. Vilka avdelningar eller arbetsområden som kommer 

behöva mer arbetskraft eller kompetens i framtiden. Eventuellt är det mer gynnsamt för 

företaget att strukturera om i den redan befintliga organisationen för att hitta personal 

internt istället för att plocka in externt. Första steget i processen blir därför att göra en 

bakgrundsanalys där dessa frågor ska besvaras.  

Därefter görs en mål- och arbetsbeskrivning. Det är alltså en beskrivning av vilka 

förväntningar, mål och arbetsområden kandidaten kommer arbeta mot. Vilka 
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arbetsområden och arbetsuppgifter personen kommer ansvara för. I denna beskrivning 

ingår grunden till en kravspecifikation. Kravspecifikationen visar på de krav och 

önskemål som finns vad gäller utbildning, kunskap, erfarenhet osv (Lindelöw, 2008, ss. 

26-27). 

I sin färd att samla in information om sina kandidater anser författaren att det lättaste 

och mest effektiva sättet är att använda sig utav ansökningsformulär eller av olika CV-

typer. Antingen ett välstrukturerat som kandidaten får skicka in själv eller i formulärform 

på nätet.  

 

Urval: Här gäller det att göra ett urval av de som troligen passar bäst. Lindelöw lägger 

mycket vikt vid bemötande av kandidater. Både de som blir erbjudna en tjänst och de 

som blir bortgallrade. Är inte bemötandet bra kanske den intressanta kandidaten väljer 

att tacka nej till erbjudandet. Dåligt bemötande mot den bortgallrade personen mynnar 

eventuellt ut i problem vid framtida kontakter (Lindelöw, 2008, s. 28). 
Första urvalet, grovgallringen, sker ganska enkelt genom att se till vissa specifikt utvalda 

kriterier som rekryteraren vill att kandidaten ska besitta för att kunna anställas. Kan vara 

en efterfrågan på ett visst språk körkort eller en specialkompetens.  

Efter detta steg kallas kandidater till intervju. Intervjun eller intervjuerna kan läggas upp 

på olika sätt. Vanligast är att ha två intervjuer (Lindelöw, 2008, s. 29), den första hålls 

relativt kort och efter avslutade första-intervjuer finns rum att diskutera och analysera sig 

fram till vilka som ska kastas vidare till intervju nummer två. Lindelöw poängterar vikten 

av att kravspecifikationen tas i akt när rekryterarna resonerar i urvalsmomentet.  
Intervjumomentet kan, för kompletteringars skull, innehålla kunskapstest, övningar osv. 

Detta för att försäkra sig om att kandidaten har eller inte har det som krävs och hur pass 

bra denne matchar kravspecifikationen. Även om det känns som att intervjuerna är 

mestadels för att arbetsgivaren betonar Lindelöw att intervjumomentet är för båda parter 

att få se och lära känna varandra. 

 

Slutligen, för att sammanfatta urvalsprocessen, görs en bedömningsmatris. Med det 

menas en strukturerad sammanfattning av alla de sökande (Lindelöw, 2008, s. 29). 

Intervjusituationer är den absolut vanligast förekommande delen i en 

rekryteringsprocess. Det är också en av de metoder som lämpar sig bäst för att kunna 

förutspå en persons prestation. Dock menar Lindelöw att riskerna i en intervjusituation 

är många och vid oförsiktighet kan ett dumt beslut påverka verksamheten i många år.  
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I en “sammanställning över olika rekryterings- och urvalsmetoders validitet” (Lindelöw, 

2008, s. 23) pekar författaren på att arbetsprover har högst validitet tätt följt av 

intervjuer. Längst ner finns utbildningsår och yrkeserfarenhet. I studien är 

intervjumomentet ett av de mest frekvent diskuterade ämnena och detta har Lindelöw 

skrivit om i sin bok.  

Först och främst anser författaren att vi alltför ofta handlar efter våra känslor utan att 

kritiskt analysera eller ägna eftertanke åt saker och ting. Detta är inte att föredra då en 

felrekrytering kan vara ödesdigert för ett företag.  
En av de vanligaste sakerna som händer vid intervju är att intervjuaren känner sig positivt 

eller negativt inställd till en sökande (Lindelöw, 2008, s. 123). Om inställningen är positiv 

beter sig intervjuaren på ett annorlunda sätt vilket ger den intervjuade känslan av att hen 

blir bekräftad och uppmuntrad. Intervjuaren ställer frågor och hjälper till med svaret för 

att få den intervjuade i god dager. Positiva saker som kommer fram under intervjun 

förstärks, samtidigt som de negativa snabbt omedvetet glöms bort.  
Om intervjuaren tvärt om, har en negativ inställning till den intervjuade leder det till att 

intervjupersonen får mindre eller ingen uppmuntran vilket i sin tur leder till att både 

svaren och frågorna blir kortare och färre. I den här intervjun kommer intervjuaren 

komma ihåg de negativa sidorna hos intervjupersonen och glömma bort de positiva. 

Dessa två fallgropar är alltså båda negativa fast på två helt olika sätt (Lindelöw, 2008, ss. 

123-124).  

 

2.8 Sammanfattning 

 

Sammanfattningsvis finns det en rad olika vinklar i den tidigare forskningen som flätar 

samman undersökningen. Utifrån den tidigare forskning som har använts kommer 

begreppet kompetens utgöra en central grund för studien. Kompetensbegreppet är 

ständigt återkommande i de olika tidigare studierna som vi tagit del av men 

kompetensbegreppet behandlas inte bara som ett enskilt begrepp utan, som nämnts 

ovan, en individs sociala färdigheter samt tekniska färdigheter. Med hjälp av detta 

begrepp kan vi i rekryteringsprocessen följa vilken typ av kompetens som väger tyngre 

hos olika rekryterare. Har arbetsmarknadens förändring de senaste 30 åren förändrat 

kompetenskraven för vad en anställningsbar individ bör inneha eller har vi bara andra 

verktyg att jobba med som teknologi och andra hjälpmedel som har effektiviserat många 

arbeten? Dessa faktorer sammanfattar tidigare forskningen och är något som kommer 
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följa studien och behandlas i intervjusituationerna för att kunna besvara 

forskningsfrågan. 

 

3. Teori 

 

3.1 Pierre Bourdieus begrepp habitus och kapital 

 

De teoretiska eller begreppsliga utgångspunkterna för studien har kommit att bli två av 

Pierre Bourdieus forskningsverktyg och nyckelbegrepp habitus och kapital. För studiens 

syfte har vi valt att begränsa sig till begreppen habitus och kapital för att förklara 

forskningsproblemet samt empirin. Begreppen känns hopflätade med varandra och för 

att förklara det ena kan det kännas framtvingat att också andra begrepp myntade av 

Bourdieu vägs in. För att inte sväva ut för mycket och tappa tråden beskriver dock denna 

teoretiska del de valda begreppen, habitus och kapital, utan att ta stöd av andra begrepp 

från Bourdieus verktygslåda.  

 

Med habitus, som på riktigt först myntades 1962, menar Bourdieu är: “system av 

dispositioner som tillåter människor att handla, tänka och orientera sig i den sociala världen” (Broady, 

1991, s. 225) 

 

Sociala erfarenheter, kollektiva minnen, sätt att röra sig och tänka på utgör dessa system i 

form av dispositioner. Grundtanken grundar sig i att människors habitus (system av 

dispositioner) först och främst formats av deras dittills levda liv. Det i sin tur styr 

sedermera också att deras föreställningar och verksamheter och bidrar därigenom till att 

den sociala världen återskapas. Eller förändras, i de fall där överensstämmelsen mellan 

människans habitus och den sociala världen brister. 

Människan reproducerar och uppskattar sin ”grupps” sociala mönster och leverne men 

habitus gör också att vi känner motvilja gentemot andra gruppers sociala mönster och 

deras habitus (Broady, 1991, s. 225). För studien kan detta begrepp innebära en stor 

förståelse för varför rekryteringsprocesser ser ut som de gör och varför vissa kandidater 

lyckas få jobbet och varför andra inte lyckas. Bourdieus begrepp kan hjälpa studien att 

förstå hur vissa grupper av människor (i detta fall kandidater till arbete) agerar med 

bakgrund av sitt hittills levda liv.  
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Habitus-begreppet är nära sammankopplat med begreppet kapital. Med kapital menar 

Bourdieu värden, tillgångar eller resurser.  Dessa värden, tillgångar eller resurser kan 

antingen vara av symbolisk eller ekonomisk art. Bourdieu skiljer mellan olika slag av 

kapital: kulturellt kapital (dominansförhållanden som tenderar att gälla i samhället som 

helhet.), socialt kapital (”förbindelser” som exempelvis släktrelationer, vänskapsband) 

och ekonomiskt kapital (materiella tillgångar samt ha kunskap om ekonomins spelregler) 

(Broady, 1991, s. 169). Genom empiriska undersökningar har vi funnit ett nära samband 

mellan de båda begreppen. Habitus är formad utifrån sociala betingelser, där olika typer 

av kapitalets fördelningar är av grundläggande betydelse: En person som är född i en 

familj där det kulturella kapitalet är av stort intresse kommer med allra största 

sannolikhet bli intellektuellt smartare än det barn som växer upp i en familj där det 

ekonomiska kapitalet är privilegierat och där det kulturella kommer i andra hand (Broady, 

1991, s. 229). Kapital-begreppen är inkluderade i studien då de går att koppla, framför allt 

till studiens huvudpersoner, ”studenterna”. Habitus kan ge studien en känsla för hur 

människor rör sig och för sig samt varför de gör på det viset de gör. Kapital-begreppet å 

sin sida ger en förståelse för vad en individ kan inneha för olika typer av kapital som gör 

just den personen attraktiv för en eventuell arbetsgivare. Genom att bryta ner begreppet 

till tre delar, som beskrivs nedan, ges en enkel ingångspunkt i att förstå de olika typerna 

och kan därför också lättare kopplas specifikt till vår empiri senare i studien.  

 

3.1.1 Kulturellt kapital 

Ses som en samlingsbeteckning på kulturella tillgångar som utmärker från vilket 

samhällsskikt du kommer ifrån. Enligt statistik menar Bourdieu att kulturella tillgångar så 

ärvs och överförs mellan generationer. Bourdieu menar dock att en person kan förvärva 

det kulturella kapitalet som exempelvis genom utbildningssystemet. De som har ärvt 

mycket av det kulturella kapitalet har, enligt Bourdieu, statistiskt betydligt större chanser 

att förvärva ett värdefullt utbildningskapital och att skaffa sig ett välavlönat arbete 

(Broady, 1991, ss. 175-176)  

 

3.1.2 Socialt kapital 

Med detta begrepp uttrycker Bourdieu ”förbindelser” som exempelvis släktrelationer, 

vänskapsband (Broady, 1991, s. 177). Tanken som Bourdieu vill förmedla med begreppet 

är att individer i en social grupp på var sina håll skaffar sig kapital, både kulturellt och 

ekonomiskt, man knyter kontakter och intar olika samhälleliga positioner. Detta i sin tur 
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utgör då ett slags kapital som grundmedlemmarna kan dra nytta av, och kan därför 

räknas som ett kapital. 

 

I Bourdieus utbildningssociologiska studier är en återkommande faktor att en studerande 

med en högt ansedd examen inte alls innebär ett socialt lyckat liv efter examen. Yrket och 

andra sociala karriärer förutsätter att en person vid behov kan finna stöd i sin sociala 

omgivning, såsom skolkamrater, familj etc. (Broady, 1991, s. 171). 

 

3.1.3 Symboliskt kapital  

Är det som utgör det mest grundläggande begreppet i Bourdieus sociologi. Det 

symboliska kapital begreppet preciseras enligt Broady: ”symboliskt kapital är det som av 

sociala grupper igenkännes som värdefullt och tillerkännes värde” (Broady, 1991, s. 169). Vad 

Bourdieu menar är att för att en tillgång ska vara av symbolisk art måste tillgången vila på 

andras erkännande, tro på att tillgången har en egenskap, kunskap eller något annat som 

värdesätter tillgången och som ger den som äger tillgången legitimitet och auktoritet. 

Genom att få detta erkännande existerar då det symboliska kapitalet (Broady, 1991, s. 

169). 

 

3.2 Bourdieu och Boltanskis teorier kring sambandet mellan 

utbildningssystem och arbetsmarknaden  

 

Vidare teorier studien grundas på är Bourdieus och Boltanskis teorier kring 

”arbetsmarknaden och transaktionerna mellan innehavare av titel och innehavare av 

ställning i arbetslivet”.  

 

Genom utbildning skaffar individer sig själva en titel, en titel som de får behålla resten av 

livet. I utbildningen investerar individer i sig själva och reglerna är att en titel du en gång 

skaffat dig hänger med dig så länge du lever. Vidare förklarar författarna förhållandet 

mellan utbildningssystemet och den ekonomiska apparaten (Bourdieu & Boltanski, 1985, 

s. 111). En utbildning i skolan ger en titel och juridisk giltighet eftersom den utbildning 

individen skaffat sig är godkänd av skolsystemet. Desto starkare och betydande ens 

utbildning är desto mer inflytande och makt får individen över arbetsmarknaden. 

Författarna talar återkommande om sambandet mellan titel och ställning. Alltså vilken 

titel individen har, hur hen benämns och hur verkligheten ser ut. De som har makt över 
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ekonomin i samhället, företag och organisationer osv vill, för deras egen ekonomis skull, 

se att titlar och ställningen blandas ihop. Ekonomiskt sett fungerar skolsystemet som en 

mellanhand för dem. De får betala för en titel som legitimeras genom skolsystemet och 

blir alltså ett bevis på att personen i fråga har kompetens att ”platsa” inom företaget. 

Desto större avstånd eller desto mer självständigt organet för utbildning är desto mer 

oberoende av ekonomin är den. Därför är det en dröm för företagen att utbildningen 

knyts till näringslivet, en företagsskola. Dock är det självklart att instanserna som ger ut 

eller betalar ut titlar och de som införskaffar sig titlar vill hålla skolsystemet självständigt 

för att skaffa sig själva makt gentemot företagsverksamheten (Bourdieu & Boltanski, 

1985, s. 113). En utbildning som ger en titel inte många personer har är inte på något sätt 

svagare än den titel som många människor innehar. En titel värderas inte i hur många 

innehavare av den som finns. Tvärtom är en titel som färre besitter ovanligare och därför 

ofta mer värdefull. Istället mäts titeln på grunder av hur det sociala kapitalet ser ut, och i 

och med sina välutbildade och kompetensrika medlemmar blir det starkt i dessa grupper 

som skapas brukar kallas ”den dominerande klassen” (Bourdieu & Boltanski, 1985, s. 

114). 

 

I och med att allt fler människor utbildas och examineras från högre utbildningar blir de 

som saknar utbildning väldigt utestängda från karriärmöjligheter (Bourdieu & Boltanski, 

1985, ss. 114-115). Detta gör att titelsystemet rubbas en aning i och med att varje enskild 

titel blir lite mindre värd då det är många som innehar den. I och med ökningen av 

examinerade studenter ges utbildningsmarknaden tillfälle att ta fram en, till det 

ekonomiska systemet, bättre utbildningsstruktur som kan utmana den offentliga 

utbildningens ensamrätt. Dessa utbildningar är, till skillnad från de offentliga, styrda, 

finansierade och gjorda av företag med liten eller nästan ingen självständighet.  

 

 

3.3 Sammanfattning 

 

Socialt kapital, är egentligen precis vad det låter som. Alltså vilka sociala kontaktnät en 

person har och skapar sig och på så sätt placerar sig i sociala fack och ställningar. Det 

kulturella kapitalet handlar mer om utbildning och bildande. Ett kulturellt kapital kan 

man födas in och har då, enligt Bourdieu, bättre chans till högre utbildning, men detta 

kapital kan en person också skaffa sig genom utbildning. Det sista begreppet inom är det 
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symboliska kapitalet, de tillgångar vi människor har som bedöms av andra människors 

erkännande. Om tillgången anses ha betydelse i form av kunskap eller någon annan 

egenskap blir detta kapital en maktfaktor. Det andra begreppet, habitus, hänger ihop med 

kapital-begreppen i och med att de alla skapas genom människans levda liv. 

Habitusbegreppet förklarar hur människor rör sig och för sig i olika sammanhang och 

vilka saker som påverkar hur en person orienterar sig i sitt sociala liv.  

 

Bourdieu & Boltanskis teorier kring utbildningssystemet och arbetslivet är studiens andra 

teori. I den behandlar författarna hur utbildningen legitimerar personer juridiskt med en 

titel som i livet utanför utbildningen är viktig, gällande och livslång. En investering i sitt 

kulturella kapital är något som allt fler gör idag och någonting som företagsverksamheten 

också får betala för om de vill anställa någon med utbildning. Författarna beskriver en 

dragkamp mellan företagsverksamheten och skolsystemet och dess individer. Samtidigt 

som företagen vill flytta utbildningarna närmare företagen för att på så sätt spara pengar 

vill individerna hålla utbildningssystemet autonomt för att skaffa sig titlar utgivna av 

skolan och bevara makten gentemot företagsvärlden och dess makthavare. 

 

När studien nu fortsätter att behandla ämnet och uppfylla syftet måste teori och tidigare 

forskning knytas ihop och tas med in i nästa fas av studien. Kapitalet, både det tekniska 

och det sociala, måste tas i aspekt. Kapitalet och de olika grenarna av kapital, gäller de 

idag eller måste begreppet anpassas efter dagens samhälle? Kanske finns det människor 

idag som inte ens kan dra nytta av en sorts kapital på grund utav i vilken familj de är 

födda eller vart de bor. Habitus-begreppet tas också med från tidigare kapitel och 

kommer återkomma i diskussionen, hur orienterar sig folk i sina sociala liv på 

arbetsplatsen? Det är många faktorer som spelar stor roll för den här undersökningen 

men för att besvara studiens syfte är betydelsen av dessa faktorer stora. Vissa tror att 

utbildningen enbart ett bevis på papper för vad en person är duglig till, som fungerar 

som en slags legitimitet för anställningsbarhet. Förhoppningsvis är dessa tankar och 

reflektioner saker som vidare kapitel kommer behandla och lösa. 
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4. Metod 

 
4.1 Beskrivning av företag 

 

I studien har det knutits kontakter med företag som, på de kontaktades hemsidor, anses 

vara stora på marknaden.  

Efter förfrågan från ett par av de intervjuade om att hålla dem och deras representerade 

företag anonyma gjorde vi hela studien utan att röja varken företagets namn eller den 

intervjuades identitet. Detta beslut togs för att undvika oklarheter i materialet och det 

riskeras om vissa intervjuer ska hålla öppna och andra stängda. Bakgrundsinformation 

om intervjupersonen eller namn på organisation/byrå/bolag/företag är ingenting som 

studien behöver gå ut med eller berätta för att uppfylla forskningens syfte eller mål. 

Så istället för att hålla företagets och den intervjuades identiteter öppna hölls dem alltså 

hemliga.  Nedan följer en liten presentation av varje företag och intervjuperson. Det är 

enbart en person från varje företag som intervjuats. Detta har varit en person som har 

direktkontakt med rekryteringen internt samt goda kunskaper om hur den generellt går 

till. Så som företagen beskrivs och kodas nedan kommer de också att benämnas/skrivas 

ut vidare i vårt resultat och även i diskussionen.  

 

4.1.1 It-företag 

Är ett multinationellt It-företag med en historia på över 100 år. Med över 400 000 

medarbetare världen över, varav 90 000 i Europa, är detta företag framgångsrikt och en 

perfekt referenspunkt till studien. De arbetar mycket med studentprogram för 

nyexaminerade ingenjörer med mindre än 5 års erfarenhet. Det var praktikplatser som 

intervjupersonen jobbar med att rekrytera till. Viktigt att notera är att det är 

studentprogrammen och internships-en som det talas om genom hela intervjun.  

 

4.1.2 Bemanningsföretag 

Detta bemanningsföretag är yngre än 20 år men är ända uppe på höga siffror över antalet 

jobb de förmedlar varje år och kan räkna sig till ett av landets största bemanningsföretag. 

Mellan 15 000 – 20 000 jobb förmedlas varje år av intervjuade företag och finns i flera 

länder. Intervjuperson är intern rekryterare på företaget och har bra inblick i företaget då 

hen ansvarar för all rekrytering på alla kontor i Stockholm.  
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4.1.3 Juristbolag 

En av världens största juridiska rådgivare med ett kontor i Stockholm. Detta kontor har 

lite mindre än 100 anställda med ca 55 jurister. Bolaget är världsledande inom sin bransch 

och har mängder av framstående företag som sina kunder. Bolaget är ägt av delägare som 

vid behov framför till HR att de behöver anställa personal.  

Intervjupersonen är en av två som arbetar enbart med HR på företaget och är inblandad i 

all rekrytering. Allt från jurister och ekonomer till vaktmästare men frågorna berör enbart 

hur hen rekryterar jurister.  

 

4.1.4 Studentmagasin 

Ett digitalt medie/magasin vars huvudfokus ligger på livsstil, karriär och 

studentevenemang. Företaget är i dagsläget verksamt i flera länder och har som mål att 

bli en naturlig mötesplats för studenter. Intervjupersonen var med i starten av företaget 

och är idag rekryterare och personalansvarig för företaget. 

 

4.1.5 Ekonomiföretag 

Ett av Sveriges absolut största och mest framgångsrika ekonomi- och revisionsföretag 

med drygt 50 kontor i Sverige. Med sina 1 600 medarbetare har företaget ett 

välstrukturerat HR-arbete och vi har talat med en HR-assistent/rekryterare. Hen 

rekryterar till företagets tre verksamhetsområden inom skatt, revision och rådgivning 

med fokus på studenter och examinerade studenter med mindre än 5 års erfarenhet.  

 

4.2 Material 

 

4.2.1 Insamling av data 

Materialet har samlats in genom kvalitativa semistrukturerade intervjuer. 

Intervjumetoden är egentligen en blandning av tematisk och semistrukturerad men i 

studien väljs ändå att kalla den semistrukturerad då det faktiskt finns konkreta frågor som 

ställts men som är öppna för vidare diskussion och följdfrågor eller funderingar. 

Insamlingsprocessen inledde med en tankekarta, där samlades alla tankar och 

frågeställningar som studien kan tänkas vilja ha svar på (Aspers, 2007, s. 137). Denna 

tankekarta mynnade ut i en intervjuguide (Se bilaga 1. Intervjuguide). Delar av den 

tankekartan grundade sig på tidigare forskning och teori. Företagens egna hemsidor har 
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också använts för att skapa en bild av dem och vad som kan komma att bli intressant att 

ta reda på. Många av de följdfrågor som kan komma upp efter en intervju fanns också 

besvarade på hemsidan och alltså lättillgängliga att använda sig av.  

 

I intervjuerna är målet att inleda med enkla frågor och småprat innan inspelningen börjat. 

Detta för att göra informanten mer bekväm i situationen med forskarna och för att det 

dem emellan ska bli en mer personlig stämning (Aspers, 2007, s. 139). I detta ingår också 

att forskarna berättar om forskningen och arbetet med den. Som intervjuare under en 

sådan här insamlingsperiod av material får man anpassa sig efter sin informant. Därför 

har alltid intervjupersonerna fått bestämma tid och plats för intervjuerna och detta har 

resulterat i att intervjuerna utförts på deras arbetsplatser, i Stockholm. Många företag 

finns även i Uppsala men deras personalavdelningar eller huvudkontor ligger oftast i 

Stockholm. 

 

För att uppnå bästa möjliga resultat har intervjuerna genomförts med personer inom 

företagen som har god insikt i rekryteringsprocessen för det studerade företaget. Ofta har 

det blivit en person som direkt har hand om rekryteringen eller som assisterar vid 

rekryteringsprocesser. I och med att studiens mål är att ganska omfattande behandla flera 

olika branscher och företag kan studien anses täcka många områden fast relativt 

övergripande. Dock finner forskarna detta givande då flera branscher representeras och 

en bredare bild kan ges till läsaren.  

 

Målet med metodvalet är att belysa hur rekrytering ”verkligen” går till. Det antas finnas 

en viss regelstruktur för hur en rekrytering ska gå till på ett företag. Men om rekryterarna 

verkligen använder sig av den strukturen är något som lättare kan undersökas med en 

kvalitativ metod och semistrukturerade intervjuer.  

 

Kontakt med intervjuobjekten har knutits på olika sätt. Vissa har blivit kontaktade via 

email på chans medan andra blivit kontaktade genom en person i studieomgivningen. 

Det är att föredra att dra nytta av bekanta då man sällan bara med sitt eget kontaktnät 

kan ta sig hela vägen in i fältet (Aspers, 2007, ss. 72-73). 
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4.2.2 Intervjuerna på fältet 

Alla intervjuer förutom en genomfördes på intervjupersonernas kontor eller 

konferensrum av olika slag. Här pågick intervjumomenten ostört i mellan 30-45 minuter 

per intervju. Den sista intervjun genomfördes ute i lobbyn där det regelbundet kom 

förbipasserande personer men som enligt oss inte påverkade intervjun.  

Alla de intervjuade blev meddelade att intervjun spelades in och varför den 

överhuvudtaget genomfördes. Det meddelades även att alla som ville fick ta del av 

materialet när det var klart, vilket alla också gärna ville. Efter avslutad intervju gavs 

klartecken att kompletterande frågor via mail eller telefon var okej. 

 

4.3 Analys 

 

Ingen speciell analysmetod har valts utan istället utgår författarna, i analysen av det 

empiriska materialet, från sin egen kreativitet (Trost, 2005, s. 148). Efter att samtliga 

intervjuer genomförts transkriberades allt material och för att inte enbart ha alla dessa 

sidor i en stor helhet valdes att koda materialet. Kodningen underlättar analysen av 

materialet då helheten delas upp i små delar som kommer kunna analyseras var för sig 

(Aspers, 2007, s. 157). Den sammanställda transkriberingen av materialet finns i ett och 

samma dokument. Genom att läsa och bearbeta materialet med hjälp av färgpennor där 

en viss färg representerar en viss kod vilket gör materialet mer lätthanterligt (Aspers, 

2007, s. 172). Utifrån dessa koder skapades en rad olika teman: 

 

”Young professionals”: Under detta avsnitt presenteras hur olika företag och 

organisationer banar väg och knyter kontakt med studenter för att de, efter sin 

utbildning, ska kunna ta sig in på arbetsmarknaden så smidigt som möjligt. Detta görs av 

företagen själva men även i syfte för de nyexaminerade studenternas fortsatta 

karriärsutveckling. ”Young professionals” kan också benämnas, och gör också det i 

texten, som juniorer och juniora tjänster. 

 

Från CV till anställningsbevis: Här redogörs för de olika stegen företagen går igenom 

och hur de gör/tänker vid anställning av ny personal. I synnerhet nyexaminerad personal.  

 

Kompetens: Här ingår både teknisk kompetens och social kompetens och en 

redogörning för hur företagen ser på de två. Den tekniska kompetensen innebär 
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exempelvis utbildning, erfarenhet och intelligens. Den sociala kompetensen innebär det 

personligt karakteristiska och deras relation till den typ av situation han eller hon 

kommer arbeta i (Knocke, Drejhammar, Gonäs, & Isaksson, 2003, ss. 17-18). Meriter, 

CV och Personligt brev behandlas också under denna rubrik.  

 

CV-struktur och medial research: Detta tema används för att behandla struktur och 

utseende i CV och personligt brev. Dessutom redogörs här för hur företagen tänker 

kring att göra medial research på sina kandidater vilket innebär att det tar hjälp av sociala 

medier såsom Facebook, Twitter, Linkedin osv, en så kallad ”media run”. För att kolla 

upp de olika kandidater som söker jobben.  

 

Viktigt att veta innan läsning av resultaten är att alla frågor och svar kring “It-företag” 

handlar om deras studentprogram där dem tar in nyexaminerade studenter med 

begränsad erfarenhet. Målet med studentprogrammen är att kandidaten efter avslutat 

program ska fortsätta jobba inom bolaget.  

 

5. Resultat 

 

Under denna rubrik redogörs för materialet som samlats från de intervjuer som gjorts 

med rekryteringspersonal på företag och branscher. Alla företag kommer jämföras i en 

sammanställning som följer nedan, empirin är indelad i olika teman för att få en struktur i 

läsningen. 

 

5.1 ”Young professionals”  

 

Intressant för resultatet samt syftet är att nästan alla behandlade intervjuer i detta avsnitt 

arbetar flitigt mot unga och nyexaminerade studenter. Det enda företaget som inte hade 

en frekvent strategisk plan för hur de arbetar mot ”young professionals” är det minsta 

företaget – studentmagasinet. Dock är hela deras kundkrets och målgrupp studenter och 

nyexaminerade vilket gör att dessa personer förmodligen ändå får upp ögonen för 

företaget någon gång under sin studietid. Ett bevis på detta är att merparten av 

personerna som arbetar på magasinet är mellan 20-35 år gamla. De andra intervjuade 

företaget är stora företag med flera kontor i Sverige/utomlands, möjligen är det, för 

dessa företag, viktigare att arbeta mot studenter och nyexaminerade.  
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”Det jag tycker är intressant med just den här branschen är att vi har väldigt mycket kontakt med 

juriststudenterna. Vi ordnar mycket event, Vi åker runt på arbetsmarknadsdagar på de olika 

universiteten där juristutbildningen finns, vi träffar väldigt mycket studenter “. - Juristbolag 

 

Graduateprogram, internship, kontaktdagar, praktikplatser och intern utbildning är alla 

återkommande begrepp under intervjuerna från de större företagen. För 

Ekonomiföretaget, juristbolaget och It-företaget är det viktigt att hålla ett stort fönster 

öppet mot det kommande anställda, alltså studenterna.  

 

”Vi har en ganska bra rekryteringsorganisation. Dels så har vi en employer branding ansvarig som 

endast har ansvaret att vara liksom fokuserad mot **** ute i skolorna” – Ekonomiföretag 

 

Alla tre besöker frekvent landets högskolor/universitet och har ofta folk som enbart 

arbetar med dessa event. It-företaget berättar att de avgränsar antalet 

arbetsmarknadsdagar/kontaktdagar ute i skolorna för att det inte ska bli överflödigt. Det 

kan då te sig ganska ironiskt när de berättar att de är ute på 56 stycken om året, vilket kan 

låta mycket för någon utan större perspektiv.  

 

Det händer även att företagen bjuder in till event i företagets lokaler. Där erbjuds 

besökarna att mingla med andra studenter samt möjliga framtida kollegor inom företaget.  

Juristbolaget, ekonomiföretaget samt It-företaget erbjuder 

internship/praktik/graduateprogram av olika slag. Upplägget för dessa är oftast en 

inledande utbildning som eventuellt avslutas med anställning om allt gått enligt planen. 

Detta görs för att få in en fot i företaget och är uppskattat bland de sökande, dock är 

söktrycket väldigt högt och bara ett fåtal blir utvalda. Att internt utbilda sina 

kandidater/anställda verkar ha blivit ett mer vanligt förekommande fenomen. Det ger 

företaget en chans att forma sina anställda till den kultur och kompetens som krävs för 

att passa in på just det företaget.  

 

”Många av de jobb vi har behöver man inte mycket arbetslivserfarenhet för utan vi tror på att man kan 

utvecklas internt och till de tjänsterna” – Bemanningsföretag 
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Bemanningsföretaget ser företaget som en plantskola och vill därför skola in sina 

anställda under en längre period där det enda kravet är att man antingen har en 

akademisk utbildning eller är mitt uppe i en utbildning.  

 

”När vi anställer våra assistenter, för jag förstår att de dem du tänker på, då ser vi gärna att man ska 

ha minst 1,5 år kvar av sina studier. Och det handlar om att lära sig våra processer. Det tar minst sex 

månader att komma in i rollen som assistent sen är det roligt som individ att faktiskt utvecklas i den 

roll man är.  Plus att vi lägger ner ganska mycket tid på våra assistenter, på att utbilda dem och lära 

upp dem på banan, att liksom jobba självständigt. Och då känner vi att 1.5 år är en bra minimi-nivå 

för komma in i jobbet.” - Bemanningsföretag 

 

Det är svårt att riktigt komma underfund med vad bemanningsföretaget vill ha från sina 

kandidater för att de ska få jobbet. Ibland låter det som att erfarenhet inte är ett krav 

överhuvudtaget men ibland låter det som att allt kan hänga på erfarenhet. Under 

intervjun tas ett exempel upp där två unga kandidater jämförs: Den ena har ingen 

erfarenhet av jobbet som sådant medan den andre har bättre erfarenhet av branschen. 

Dock har personen utan erfarenhet andra erfarenheter som skulle kunna vara till nytta 

för företaget.  

 

”…Så kanske hon ändå skulle gå vinnande ur för att hon har så pass mycket erfarenhet från våran 

bransch så det är ju ett jättemeriterande jobb för henne att komma från en av våra konkurrenter och har 

jobbat i samma roll vilket innebär att hon skulle mycket snabbare kunna sätta sig in i våra 

arbetsuppgifter” – Bemanningsföretag 

 

Detta citat bevisar på något vis att erfarenhet är viktigt och kan bli det som till och med 

avgör vem som får ett jobb. Den generella känslan är att detta företag vill vara öppet för 

alla typer av ”young professionals” men i slutändan är det förmodligen svårt att satsa på 

en människa och dennes person när man kan satsa på en människa och dennes 

erfarenheter. I och med detta uppstår problem då yngre människor ofta har mindre 

erfarenhet och jakten på ett första jobb blir svårt då ofta erfarenheten är något som 

efterfrågas, i hemlighet eller rent öppet.  

 



 28 

5.1.1 Sammanfattning ”young professionals” 

Alla intervjuade företag arbetar direkt eller indirekt mot och med unga förmågor som valt 

att kallas ”young professionals”. De flesta har god kontakt med studenter ute i skolorna 

och vissa bjuder regelbundet även in studenter till företagets lokaler. Vissa företag har till 

och med folk som enbart arbetar med kontakten ut mot studenter och skolor. Internship 

och liknande program där studenter får arbeta inom företaget en kortare period är också 

vanligt men innebär få platser och högt söktryck. 

 

5.2 Från CV till anställningsbevis 

Metoden för rekryteringsprocessen, på de företagen som undersökts, har varit ungefär 

densamma som för anställning av så kallade ”young professionals”. Att leta bland ett hav 

av olika kandidater är en tuff uppgift att handskas med och de undersökta företagen 

jobbar på ganska många vis likadant vid rekrytering av ny personal. Vad som kan 

konstateras är att metoderna ibland är lika och ibland olika men att resultatet oftast blir 

samma oavsett metod. Att hitta vilket tillvägagångssätt som är rätt eller fel är svårt 

eftersom det inte finns något facit. En gemensam startpunkt för samtliga av företagen är 

att de utformar en kravprofil för den tilltänkta positionen, för att på något sett veta vem 

de letar efter och ha en ram för denna person. En annan gemensam nämnare är att 

samtliga företag använder sig av sociala medier för att nå ut till sina kandidater. Dock har 

studentmagasinet ett större behov av att synas bland sociala medier eftersom de inte 

alltid har ett lika stort söktryck som de andra intervjuade företagen. Ett exempel på detta 

är att de använder sig av arbetsförmedlingen för att få fler träffar på Google och når 

därmed ut till fler potentiella kandidater. Detta skiljer sig från bemanningsföretaget som 

oftast nöjer sig med att annonsera via sina egna sociala medier eftersom de redan har ett 

stort söktryck. 

 

”Vi är så pass stora idag så vi har ett ganska bra flöde på våra kandidater ändå som kanske är 

intresserad av vår externa verksamhet och då blir de ju automatisk trafik till våra interna jobb.” -

Bemanningsföretag 

 

Nästa steg i processen blir en telefonintervju, eller en kortare avstämning med kandidater 

som stämmer överens med kravprofilen för att få en röst och ett hum om hur personen 

är, juristbolaget och it-företaget är de enda två av de intervjuade som inte gör en 

telefonavstämning. Juristbolaget har inte hand om första delen av processen utan hyr ut 
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den tjänsten till ett rekryteringsföretag vilket innebär att dem endast får träffa 

”intressanta” kandidater. It-företaget använder sig av ett online-test och en videointervju 

för att lära känna sina kandidater. Att processen skiljer sig mellan företagen beror 

förmodligen på att de alla har olika tryck vad gäller ansökningar. Har ett företag 500 

ansökningar till en tjänst är det omöjligt att göra telefonavstämningar. Däremot kan 

studentmagasinet enkelt göra dessa avstämningar då antalet sökande till deras tjänster är 

färre. För studentmagasinet kan konkurrensen om kandidater vara tuff och de är därför 

måna om att snabbt höra av sig till de som söker jobbet.   

 

”Bara att lyfta luren så fort som möjligt och när ansökan kommer är min tanke att vara så snabb som 

möjligt. Jag ser mig själv i konkurrens med andra rekryteringar ute och snabbheten vi handskas med 

ansökningar är avgörande för slutresultatet. Är det så att man är långsam då kommer det in en 

ansökan för tre veckor sedan den har redan hunnit springa på tio intervjuer på tio olika företag” - 

Studentmagasin 

 

För att gå vidare i processen har samtliga företag i undantag av it-företaget två intervjuer. 

Intervjuernas struktur skiljer sig åt en del på de olika företaget men vad som verkar vara 

universellt är att åtminstone en av intervjuerna innehåller ett ”case”, det är ett prov på 

kompetens som intervjuarna testar kandidaterna med. Testet syftar till att se om 

kandidaten/kandidaterna har den kompetens som tjänsten kräver. It-företaget (och till 

viss del också ekonomiföretaget) testar också sina kandidater, men på ett annorlunda sätt. 

Istället för att ha enskilda intervjuer prövar de kandidaterna i grupp med olika 

gruppövningar för att se hur deras kompetens lyfts fram i samarbete med andra 

människor. Där syns även hur kandidaten höjer eller sänker andra individer i gruppen. 

Allt detta för att se om kandidaterna agerar och arbetar utifrån företagets värderingar.  

 

”Jag kan bara ge några exempel men det är då “share expertise” och det är ju då at man ska dela med 

sig av erfarenheter och kunskaper och sådär. Och då gör vi sådana gruppövningar då där vi ser hur beter 

sig folk, vill man framhäva sig själv först eller ser man till att det liksom går bra för hela gruppen och om 

man delar med sig och sådana där saker” It-företag 

 

I de andra företagen händer det ofta att intervjuaren byts ut mellan första och andra 

intervjun. Juristbolaget, exempelvis, har vid första intervjun med en HR-person och en 

delägare vars syfte är att se om kandidaten är intressant för bolaget. I andra intervjun 
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deltar även eventuella framtida kollegor för att se om kandidaten passar in med sina 

medarbetare. Även om samtliga av företagen använder sig av olika verktyg för att hitta 

rätt kandidat/kandidater så är målet desamma, att få den kandidat som är bäst lämpad för 

positionen och kan komma att bli en framtida resurs för företaget. Dock poängterar både 

studentmagasinet och juristbyrån att det kan vara svårt att hålla kvar somliga anställda.  

 

”Det är väl en generationsgrej, vår yngre generation är väl lite bättre på att förflytta oss och utvecklas så 

än den äldre har varit.” - Juristbolag 

 

Studentmagasinet understryker även att de rekryterar många säljroller och att de 

personerna ofta lever ett impulsivt liv och gärna hoppar vidare om de inte trivs eller om 

det är något annat som gör att jobbet inte fyller deras syfte. Studentmagasinet anser 

därför att det gäller att vara tydlig med vad tjänsten kandidaterna söker innebär så de inte 

får en chock när de börjar arbeta och slutar på studs eftersom jobbet inte var vad tänkt 

sig.   

 

5.2.1 Sammanfattning från cv till anställningsbevis  

Vad som kan utläsas av detta kapitel är att nästan alla företag som finns med i studien 

använder sig av liknande metoder under rekryteringsprocessen. Och även om metoderna 

ibland skiljer sig åt är målet och resultatet nästan alltid liknande varandra. En kravprofil 

är universellt och när kandidater som fyller kravprofilen söker anställning gäller att gallra 

ut de allra bäst lämpade. Detta görs med telefonavstämning och intervju vid mindre 

söktryck och med gruppövningar och online-baserade test när det handlar om större 

massor. Att olika personer är med vid första och andra intervjun är också vanligt och 

något som görs för att få en större förståelse och fler infallsvinklar på om kandidaten 

skulle passa inom företaget. 

 

5.3 Kompetens 

 
Det går inte att säga någonting universellt när temat kompetens ska behandlas. I dag är 

mycket av de vanligaste arbetena anpassade till grupparbeten där ett team av olika 

kompetenser och personligheter ska lösa en eller flera uppgifter. Detta visar sig på flera 

olika sätt och under intervjuerna med de olika företagen kommer det fram att betyg inte 
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är så viktigt som gemene man eventuellt tror. Den sociala kompetensen är idag ett minst 

lika viktigt (om inte viktigare) medel än teoretisk kunskap.  

 

”Vi får ju in personer som har extremt höga betyg och som har gått väldigt fina utbildningar, men 

funkar det ändå inte med rollen fattar man att det inte kommer fungera. Har man snöat in sig så 

mycket på några ämnen så är man väldigt teoretisk, och det kommer aldrig funka här. Så personkemin 

är jätteviktig. Personkemin och vad man har för egenskaper” – It-företag 

 

Eventuellt att detta citat låter lite väl hårt och onyanserat. En person med fin utbildning 

och högsta betyg kan mycket väl också ha goda sociala egenskaper men det visar ändå på 

en riktning hos företaget. Även ekonomiföretaget visar på tydliga tendenser som ger en 

bild av att personligheten och helheten hos en person är någon som värderas högst. 

Samarbetet med andra människor är en faktor som spelar stor roll hos alla intervjuade 

där mjuka värden är av stort intresse och vikt.  

 

“...Och det gör ju att vi liksom inte kan rekrytera ett **** med bara Zlatans utan det måste ju vara 

olika profiler så det vi fokuserar på när vi rekryterar är ju att det är en person som kanske passar bra i 

gruppen, man har avsaknad av kanske en kreativ person i gruppen, vi behöver den här kommunikativa 

kreativa personen som kommer med nya idéer för det är i dagsläget så att vi har mer personer som är 

mer analytiska som bromsar lite, noggranna, den typen av personer” - Ekonomiföretag 
 

Både ekonomiföretaget och It-företaget arbetar mycket med tips inifrån, de anser att 

deras anställda ofta är ett bra fönster ut mot intressanta kandidater. ”Lika barn leka bäst” 

och om någon inifrån organisationen tipsar om en vän eller tidigare kollega är det oftast 

ett lyckat drag att ta in den personen på intervju. 

 

Kompetens kan införskaffas på mängder av olika sätt och idag är kompetensbegreppet så 

pass brett att i princip all kunskap kan räknas in i det. Exempelvis kan studerande 

engagera sig i studentföreningar, studentnationer, utbytesterminer osv. Dessa 

engagemang är saker som alla de intervjuade menar på är just engagemang och 

meriterande då kandidaten har visat på ett driv och en vilja att göra något mer än vad 

som förväntats av hen. Att en person har ett brinnande intresse för tjänsten denne söker 

är, för alla de intervjuade, väldigt viktigt. Kandidaten måste även känna att tjänsten som 

söks har samma mål som kandidaten själv har för sin egen personutveckling. För unga är 
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det idag viktigt att kunna identifiera sig med sitt jobb och om ens personliga mål är helt 

annorlunda än de som tjänsten kräver kommer personen inte bli långvarig på den nya 

arbetsplatsen.  

 

”Snarare försöker vi hitta den här personen som kan känna det här lilla företaget är helt rätt för mig 

och kan känna att dennes idérikedom kan komma fram här och att den kan ha mycket att säga till 

om. Det är väldigt mycket mjuka faktorer som styr som har betydelse för oss då” - Studentmagasin 

 

Om en kandidats CV ser bra ut och kravprofilen som gjorts för den tilltänkta tjänsten är 

uppfylld brukar det personliga brevet vara en viktig faktor som rekryterarna ser till. Dock 

sticker bemanningsföretaget ut ur mängden här då de berättar att det personliga brevet 

ibland inte ens ägnas någon tid åt över huvud taget. När många personer rekryteras till 

företaget under löpande perioder anser bemanningsföretaget att det blir övermäktigt att 

gå igenom alla sökandes personliga brev. Istället hänvisar företaget till en kort ingress 

som finns på företagets hemsida och som varje kandidat måste fylla i. En annan aspekt 

som nämns under intervjun med bemanningsföretaget är att det personliga brevet 

egentligen bara är bra för de kandidater som är trygga med att uttrycka sig skriftligt. När 

en säljare därför ska anställas är det telefonintervjun det viktigaste steget i processen 

eftersom personen i fråga kommer hantera bra mycket fler telefonsamtal är skriftliga 

samtal med kunder. 

 

”Vi har inte alltid tid att läsa de personliga breven, utan vi tittar mycket på cv och hos oss så ser vi ju 

när man söker ett jobb hos oss så motiverar man ju en ganska kort ingress text varför man är passande 

för jobbet. Den texten läser vi alltid. Så att ja, det här är ju min personliga uppfattning inget som **** 

har att göra med jag är generellt lite tveksam till personliga brev” – Bemanningsföretag 

 

Detta en personlig värdering från rekryterarens sida och ingenting generellt för företaget i 

stort, men kanske kan ändå antas att det genomsyrar verksamheten då den intervjuade 

har stort inflytande över den. Att bemanningsföretaget har denna syn på personligt brev 

är något som sticker ut i jämförelse med de andra företagen. I de andras fall ses det 

personliga brevet som en gren av personligheten och som något viktigt att läsa för att få 

en bild av vem personen som söker jobbet är.  Gemensamt för nästan alla företag är 

dock att det är personen, engagemanget och de mjuka värdena som är viktigast vid 

anställning – även om vägen dit sköts på olika sätt, personligt brev eller inte. Det enda 
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företaget som egentligen rankar betygen högre än de mjuka värdena är juristbolaget. De 

försöker inte alls avfärda det sociala och det mjuka som något oviktigt, tvärtom är det för 

dem också väldigt viktigt. Dock medger intervjupersonen att betygen förmodligen är det 

som väger tyngst i slutändan. I och med att alla de intervjuade berättat att det sociala 

värderas högt på grund av att kandidaten ständigt kommer ha kontakt med team inom 

företaget samt kunder utanför företaget är det aningen förvånande att juristbolaget ändå 

värderar betygen högst. När vi frågar vad som väger tungt på ett CV berättar 

intervjupersonen att det kan variera. 

 

”Betygen, dem ber vi att få in. Utbytestermin, sen kan det också vara beroende på vad vi rekryterar till 

för grupp inom byrån så kan det vara nyttigt att se om personen har gjort någon fördjupningskurs inom 

just det ämnet och så vidare.” – Juristbolag 

 

Vid vidare fundering kan också tanken slå en att juristbolaget kanske är de enda 

intervjuade som är helt uppriktiga vid intervjun. En möjlighet skulle kunna vara att de 

andra intervjuade företagen vill ge en bild av sig själva att vara friare i sina strukturer och 

värdera de mjuka värdena hos en person högre än de hårda. 

 

5.3.1 Sammanfattning kompetens 

Mjuka värden, personligt engagemang, driv, initiativtagande och ett personligt mål som 

matchar verksamhetens mål. Alla dessa är begrepp och meningar som uttryckts vara 

viktiga för anställnings hos de intervjuande företagen. Kompetens såsom egna 

erfarenheter och språk var andra faktorer som spelade in. Teknisk kompetens i form av 

betyg och långa utbildningar är mindre viktigt för alla intervjuade förutom juristbolaget.  

 

5.4 CV-struktur och medial research 

 

Vad det gäller CV och om kandidaten har bild eller inte har varit lite varierande hos de 

olika företagen. Alla har inte bild på sitt CV och alla rekryterare bryr sig inte heller om 

bild eller inte. Dock är den gemensamma uppfattningen att en bild gör att rekryteraren 

lättare kan känna igen kandidaten. Ekonomföretaget påstår att det ”värsta” som finns är 

en opassande bild i ett CV.  
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“...Det syns ju liksom att dem står på stocken med massa folk bakom men man har ju klippt bort ölen 

som man har i handen” – Ekonomiföretag 

 

En annan gemensam åsikt är att en bild är oväsentlig i huruvida en person bör få 

anställning eller inte men att oerfarna rekryterar lätt påverkas omedvetet av en positiv 

alternativt en negativ bild enligt ekonomföretaget. Detta innebär att allting annat i Cv:t 

eller personliga brevet förstärks positivt eller negativt beroende på huruvida bilden anses.  

 

Vad det gäller ”media runs” så märks det att det varit på tal av samtliga av 

intervjudeltagarna och företagen ser olika på fenomenet och har också olika uppfattning 

vare sig det ska existera eller inte under rekryteringsprocessen. Juristbolaget anser att 

”media runs” är oväsentliga speciellt när de gäller juniora tjänster.  

 

”Då är det bättre att träffa personen och få en bild av hur den personen är. Det är farligt att använda 

sociala medier när det gäller juniora speciellt. eftersom den man hittar på FaceBook behöver inte vara 

den personen som finns i verkligheten” - Juristbolag 

 

Den gemensamma åsikten är att kandidaterna måste få vara den person de är utanför 

jobbet men att det kan finnas vissa gränser som exempelvis saker som står helt utanför 

företagens värderingar. Att vara med i en nazistgrupp utanför jobbet eller begått något 

grovt brott.  

 

”En anekdot är att jag en gång fann en våldtäktsman genom detta förfarande. Kandidaten i fråga gav 

en märklig beskrivning av en lucka i Cv:t och genom webb-research kom jag på att han hade bytt namn. 

Det namnet hade en tråd på Flashback och på högerextrema sajter” - Studentmagasin 

 

Den typ av ”media runs” som rimligen verkar vara okej att använda företagen emellan är 

”linked in” eller ”monster” eftersom de är jobbrelaterade sidor och kandidaterna har 

själva valt att lägga upp sin profil för att visa sig för arbetsmarknaden.  

 

5.4.1 Sammanfattning Medial research och ”Media run” 

Det råder delade meningar kring hur djupt rekryterarna ska få gå i sin jakt på information 

kring en kandidat. Det är ett fenomen som är relativt nytt och många har inte en struktur 

för hur de ska behandla ämnet. Dock kan fastslås att det blir vanligare och förs på tal 
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runt om i företagens ledning. Kanske är det ett grepp som kandidater får vänja sig vid i 

framtiden.  

 

6. Diskussion 

 

6.1 Summering av resultat 

 
Vi vill med den här studien ganska konkret veta och gräva i vad rekryterare letar efter hos 

studenter och nyexaminerade studenter. Vi vill ge en nyanserad bild av arbetslivet till 

studenter som är oroliga för varför någon skulle vilja anställa just dem. Vi anser att vi fått 

fram både intressanta och överraskande fakta men även ganska förutsägbara svar från 

våra respondenter på fältet. Vi kan till exempel se att alla de intervjuade företaget arbetar 

på ett eller flera sätt direkt eller indirekt ut mot universitet och högskolor. Det visade sig 

att alla intervjuade tog in betyg från sina kandidater men vidare vikt vid betyg var inte 

övergripande om det inte gällde arbeten till expertområden. Alla de intervjuade var 

överens om att det är mycket mer som krävs än betyg för att vara en attraktiv kandidat. 

Saker som meriter, erfarenheter, ett personligt driv och en vilja är saker som också vägs 

in innan ett beslut fattas. De flesta människor har en ”what’s in it for me” – attityd och 

så även rekryterarna vi pratat med. Det var väldigt viktigt att personen som söker jobbet 

ligger i linje med företagets mål och att personen som sökte kunde presentera en bild av 

vad just hen kunde bidra med till företaget. Du ska kunna sälja in dig själv, precis som du 

ska kunna sälja dina eller företagets produkter/tjänster till kunder i vissa fall. Den sociala 

kompetensen är mer eller mindre viktig och i de organisationer där arbetet sker i lag eller 

team är din personlighet väldigt viktig, samtidigt behovs alla personlighetstyper för att få 

ett bra team.  

 

Vår övergripande känsla under alla intervjuer är att det är du som person som ska passa 

företagets kultur och verksamhetsmål. Alla dina styrkor och svagheter väger upp för 

varandra beroende på hur väl du presenterar dig själv och dina egenskaper. Detta i 

anknytning till hur du tror att du skulle passa företaget och dess mål. Oavsett vilka 

meriter eller erfarenheter det handlar om, (utbytestermin, extrajobb, 

föreningsengagemang, betyg) så handlar det om förmågan att sälja in dig själv och 

övertyga företaget om att just ditt engagemang skulle gå som hand i handske med 

företagets verksamhet 
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6.2 Diskussion av relationen mellan resultat och tidigare forskning och teori 

 
 

6.2.1 Det sociala kapitalet 

Enligt de tidigare forskningar som gjorts av IFAU visar de på relativt höga siffror att 

kontaktnätet vid arbetssökande idag är en viktig och mäktig faktor (Hensvik & 

Nordström Skans, 2013). De företag och organisationer vår studie utgår ifrån, är dock 

stora seriösa verksamheter med utbildnings- och kompetenskrav på sina anställda. Detta 

gör förmodligen att en kontakt med någon inom företaget ändå inte spelar någon roll om 

du inte har den kompetens eller utbildning som krävs för tjänsten. Som ung 

nyexaminerad student har den kompetens som krävs och söker jobb, då är chanserna 

stora att hen använder sig av kontaktnätet för att komma i kontakt med eventuella 

arbetsgivare. Detta får vi också bekräftat från ett par av intervjupersonerna: 

Ekonomiföretagets rekryterare anser att den generella känslan är att vi går mer och mer 

åt att rekrytera från kontaktnät och desto större socialt kapital du har desto lättare kan 

det alltså vara att finna sin väg till anställning. Det sociala kapitalet går att skaffa sig på 

olika sätt och vad vi kan konstatera är att det inte är kört bara för att individen inte har 

ett starkt socialt kapital från barndomen (Broady, 1991, s. 177). Praktikplats eller 

internship går att söka på många företag, tre av de vi intervjuat erbjuder detta. Vem som 

får platserna på dessa är inte styrt av det sociala kapitalet. Dock kan du räkna med att när 

praktik/internship är slut kommer det kapitalet ha utvecklats och utvidgats mycket. Det 

sociala kapitalet som kapital var nog högre ansett under Bourdieus tid och någonting 

som på den tiden mest handlade om kontakter med folk som levde på ungefär samma 

plats som en själv. Idag kan individer ha god kontakt med folk de aldrig träffat eller folk 

de enbart träffat online. Det är idag lättare att skaffa sig detta kapital och därför måste 

synen på begreppet vidgas lite då det förmodligen inte ha samma innebörd idag som förr.  

I dag har också de sociala medierna och nätverken slagit ut till fullo och används många 

gånger som förmedlare av lediga tjänster, oavsett om det är din facebook-kontakt som 

annonserar eller om det är ett företags officiella sida som gör det. Det går nästan alltid att 

hitta erbjudanden på sociala medier.  

 

Många studenter eller nyexaminerade studenter är förmodligen lite blinda och möjligen 

också omedvetna om att dagens samhälle gör det möjligt att hitta arbeten i princip 
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överallt. Alla företag som finns presenterade i studien arbetar mot och med studenter på 

ett eller annat sätt, det finns mängder med möjligheter för studenter och nyexaminerade 

studenter att utnyttja arbetsmarknadsdagar och de sociala medierna för att på olika sätt 

komma i kontakt med arbetsgivare. Eftersom alla företag tar väldigt seriöst på sina besök 

på universiteten är det ett perfekt tillfälle att utvidga sitt sociala nätverk och kapital 

genom att knyta kontakter inför livet efter studierna.  
I vår teori kring utbildningssystemets samband med arbetsmarknaden (Bourdieu & 

Boltanski, 1985, s. 111) beskrivs hur företagsverksamheten vill flytta utbildningar från 

offentlig utbildning till företagsutbildning. Ett av våra intervjuade företag, 

bemanningsföretaget, arbetar delvis på det sistnämnda sättet. De tar in studenter som 

fortfarande studerar, utan titlar och formar dem till sina egna genom mycket intern 

utbildning och arbete. I texten skriven av Bourdieu och Boltanski menar de att denna 

förskjutning av utbildning till företagen själva är en del i att företagen inte är villiga att 

betala för den kompetens eller titel som en examinerad student innehar efter avklarad 

utbildning (Bourdieu & Boltanski, 1985, s. 113). Dock har nästan all verksamhet som 

vårt intervjuade bemanningsföretag sysslar med krav på eftergymnasial utbildning och 

måste alltså därför ändå betala priset för en utbildad student. Ett perspektiv värt att lägga 

in i denna diskussion är självklart fallet “mismatch in the labor market” där de tillfrågade 

företagen uttryckte att det var svårt att hitta arbetskraft med rätt kompetens för företaget. 

Kanske är det idag så att branscher och företag har nischat sig och skapat en egen så pass 

stark företagskultur att de måste internutbilda människorna inom företaget för att kunna 

upprätthålla denna kultur och målsättning.  

 

6.2.2 Att bemästra rekryteringsprocessen  

Att få en anställning och bemästra rekryteringsprocessen kan enligt vår tidigare forskning 

gå till på olika sätt och enligt vår empiri så finns det inget specifikt svar för hur du som 

arbetssökande bör gå tillväga utan det handlar mer om tillfället, vilken arbetsplats och 

vilken position du söker till. Det finns dock vissa meriter som våra respondenter 

efterfrågar mer än andra. Eftersom du är en nyexaminerad student kan det ofta komma 

att innebära att du inte har mycket erfarenhet från arbetsmarknaden. Från rapporten 

gjord av IFAU i vår tidigare forskning går rekryterarna mer efter vad som finns på 

pappret hos de sökande kandidaterna vilket innebär att stor vikt läggs på betyg hos 

kandidaten. Detta för att det inte finns så mycket andra meriter att gå på (Hensvik & 

Nordström Skans, 2013, s. 6). Detta stämmer överens med vårt intervjuade juristbolag. 
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De efterfrågar bra betyg men de resterande intervjuade har inte riktigt samma 

uppfattning utan de är mer ute efter visat engagemang. Dock menar våra 

intervjupersoner att betygen även kan lyftas fram som en typ av engagemang. För nästan 

samtliga av de intervjupersoner vi intervjuat är betygen mer ett bevis på att man tagit sig 

genom sin utbildning att man har fått sin titel som ekonom, jurist, ingenjör eller något 

annat, ett slags symboliskt kapital alltså, som kan förankras till vår teori från Bourdieu 

som menar på att en utbildningstitel ger inflytande och form av makt på 

arbetsmarknaden. Beroende på vikten av utbildning ger de olika mängd inflytande och 

makt. Detta innebär att studenternas symboliska kapital ökar och i takt med det blir de 

också mer legitima gentemot arbetsmarknaden då deras titel är juridiskt godkänd. Detta 

är något som påverkar rekryterarna när de väljer mellan olika kandidater. Beroende på 

vilken typ av utbildning ges olika typ av bevis på engagemang och inflytande (Bourdieu 

& Boltanski, 1985, s. 113) (Broady, 1991, s. 169). Det är oftast så att om det står mellan 

två kandidater och den ena innehar en kandidatexamen och den andra har tagit en 

masterexamen faller oftast valet på den som har en master. Dock är inte betyget det 

viktigast enligt vår empiri utan det finns en mängd olika sätt, och utbildning som 

kandidaten kan visa på för att bevisa sitt engagemang. Vad som väger tyngst är 

fortfarande oklart och kommer förmodligen inte kunna besvaras som något universellt 

för alla rekryterare. 
En kritik till empirin och de intervjuade rekryterarna skulle kunna handla om betygen. 

Många studenter upplever att de kämpar och stressar för att få toppbetyg. Dock ger 

rekryterarna intrycket av att betyg inte är allt för viktigt. Eftersom att studien bara tar upp 

intervjuer med 5 rekryterare får ingen tro att dessa resultat är allmängiltiga för alla 

rekryterare på Sveriges företag och organisationer. För att vara riktigt krass behöver det 

inte ens betyda att de intervjuade tala sanning fullt ut. Självklart kan ett bra betyg vara 

avgörande i en rekryteringsprocess om det står mellan två individer som i övrigt är 

väldigt lika, förutom att den ene har bättre betyg än den andre. Det finns inget facit på 

frågan om betyg. Vad denna studie visar är dock att betygen inte är allt och ingenting 

avgörande om andra kvaliteter finns.  

 

För att bemästra rekryteringsprocessen handlar det enligt vår empiri om att motivera sitt 

engagemang för just den tjänsten som kandidaten söker till. Vilka egenskaper besitter 

kandidaten som företaget kommer kunna dra nytta vid anställning. Finns det ett 

extrajobb, en utbytestermin, engagemang inom föreningar och dylikt som kandidaten kan 
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lyfta fram i sitt CV och personliga brev och slutligen vid intervjun. För många kandidater 

kan det vara svårt att motivera eller argumentera för sitt engagemang då hen själv inte 

tycker att den besitter så mycket betydande egenskaper. Då det handlar om studenter kan 

det vara första jobbet för många och det handlar då mer om att få in en fot på 

arbetsmarknaden. Ett vanligt sätt enligt IFAU att få sitt första jobb är att individen går 

genom sitt kontaktnät. Ur en arbetstagare perspektiv känns det kanske tryggare att 

anställa någon om den har hört ett gott ord från någon annan än att anställa någon som 

arbetsgivaren är osäker på om den har rätt kvalitéer för positionen (Hensvik & 

Nordström Skans, 2013, s. 6). Det handlar återigen om tidpunkt, arbetsplats och 

position. Om du som person har ett stort socialt kapital som har stort inflytande på 

arbetsmarknaden. Då kommer individen förmodligen ha det lättare att slå sig in på 

arbetsmarknaden än någon som inte har ett stort socialt kapital och då inte har inflytande 

på arbetsmarknaden (Broady, 1991, s. 171). 

 

För att få en anställning på samtliga av de företag vi har intervjuat gäller det att vara väl 

förberedd i form av att anpassa sitt CV och personliga brev efter vad företaget efterfrågar 

för just den specifika tjänsten. Det ligger också mycket i vad företaget efterfrågar då de 

alltid har en kravprofil som berättar vilka egenskaper och meriter kandidaten bör besitta. 

Det handlar även om personens mjuka värden då kandidaten många gånger ska ingå i ett 

team där det bör finnas ett antal olika roller. Finns det avsaknad av en viss typ av roll, är 

det företaget letar efter. Detta är något kandidaten inte har någon makt över eller kan 

påverka utan det handlar egentligen om att ha lite tur. Eftersom rekryterarna är 

människor kan deras habitus påverka resultatet av rekryteringen då rekryteraren i sina 

livserfarenheter eventuellt har egna föreställningar om vilka personer den föredrar och 

inte. Därmed kan kandidater väljas bort av oförklarliga anledningar även fast de är 

lämpade för positionen.  

 

6.2.3 Helheten - grunden till din anställning  

Ett återkommande begrepp under våra intervjuer på fältet var “helheten”. Alla 

rekryterare uttryckte att det alltid handlar om en helhet när de träffar en ny eventuell 

medarbetare. Det kulturella kapitalet, symboliska kapitalet och habitus spelar in på 

helheten av en människa. Det sociala kapitalet som kapital spelar förmodligen mindre roll 

när personen väl är på en intervju eller rekryteringssituation. Men den sociala 

kompetensen är och förblir väldigt viktig (Knocke, Drejhammar, Gonäs, & Isaksson, 
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2003, s. 56). Mycket av arbeten idag utgår från team där alla kompetenser behövs och där 

allas personligheter ska fungera tillsammans.  

 

För att förstå vad som menas med helheten är det nog bäst att göra begreppet så konkret 

som möjligt. Helhet kan vara olika från rekryterare till rekryterare och från företag till 

företag i och med att det handlar om vad dem söker för kompetenser och 

personlighetstyper. Detta i sin tur grundar sig på hur företaget arbetar och vilken kultur 

som finns inom det. Alltså kan vi slå fast att det viktigaste inför sökande av ett arbete är 

att ha stenkoll på företaget men även veta och kunna motivera vad just du kan ge tillbaka 

till företaget. Vi har valt att se helheten som ett beskrivande för att personen inte 

behöver vara absolut bäst på någonting men att personen är bra på allt. Att svagheter 

vägs upp av styrkor och tvärt om. Tidigare erfarenheter kan väga upp sämre betyg, ett 

engagemang inom föreningslivet kan väga upp tidigare arbetslivserfarenheter och så 

vidare. Det kulturella kapitalet är oftast grunden för helheten men kan som sagt vägas 

upp av andra kompetenser och egenskaper. Det ”kulturella kapitalet” är förmodligen det 

begrepp som lättast går att problematisera. För någon som söker jobb år 2014 känns 

begreppet något avlägset samtidigt som det självklart finns någonting i beskrivningen av 

det som hänger med än idag. I Sverige som ska vara ett jämlikt land borde alla som inte 

har ett kulturellt kapital kunna skaffa sig det. Dock är det förmodligen inte så enkelt. 

Många skulle nog hålla med om att det finns en form av strukturell rasism i det svenska 

samhället. En invandrare har oavsett kulturellt kapital generellt sett svårare att ta sig in på 

arbetsmarknaden. Eftersom att landsgränserna idag är mycket öppnare än vad de var när 

Bourdieu myntade dessa begrepp tänkte han förmodligen inte likadant. Landsgränserna 

är öppnare än vad samhället är acceptabelt mot de som kommer.  Det finns osynliga 

koder som inte alla känner till, och speciellt svårt kan det vara om du inte ens kommer 

från landet du söker arbete i. Det kulturella kapitalet är inte för alla, även kvinnor får inte 

utdelning för sitt införskaffade kulturella kapital i dag, ”glastak” inom organisationer är 

än idag fortfarande vanligt trots att vi lever i 2014. När vi talar om helheten kommer 

begreppet habitus osökt upp och precis som vi nämnde i rubriken innan påverkas både 

rekryterare och kandidater av tidigare erfarenheter. Om du som kandidat har gått igenom 

mängder med intervjuer tidigare och skrivit personliga brev samt CV är ditt habitus väl 

förberett på vad som komma skall i, exempelvis, en arbetsintervju (Broady, 1991, s. 229). 

Det finns egentligen ingenting universal som gäller för en person som söker arbete men 

vad många vill ha av sina sökande är en passion, ett driv och en vilja att göra saker och 
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det spelar ingen roll om man har visat upp det genom arbete, betyg eller engagemang. 

Alla sätt är bra. 

 

6.3 Metoddiskussion 

 

Vi har insett att tidpunkten för intervjuer hos de företagen vi sökt var mindre bra. De 

flesta är mitt inne i planeringen för sommaren och i kast med att gå igenom ansökningar 

för rekryteringen av sommarpersonal. Det har därför upplevts som att många HR-

avdelningar inte haft tid för oss även om vi informerat dem om att intervjuerna tar max 

en 45 minuter. Dock är de företag vi fått tag och bokat intervju på de företag vi verkligen 

ville ha med. Stora och framgångsrika med bra HR-arbete/avdelningar som varje år 

rekryterar mängder med medarbetare. Vi kan inte försäkra oss om att resultatet är helt 

tillförlitligt men vi anser att med de olika branscher vi har intervjuat så har arbetssättet 

sett väldigt lika ut. Genom att det nu är en stressig tidpunkt för rekryterarna att de 

rekryterar mycket ny personal inför sommar och höst tror vi att de kan vara till vår fördel 

eftersom rekryterarna är inne i tänket och kan ge fler konkreta exempel.  

Att tänka på till nästa gång skulle kunna vara att fråga mer kring frågor om personer med 

annan härkomst än svensk.  

 

6.4 Slutsats  

 
Som vi nämner inledningsvis upplever vi att det råder en viss oro och ångest bland 

dagens studenter. Det är många som studerar och som en dag ska konkurrera med 

varandra på arbetsmarknaden.  

Såhär i slutskedet på vår studie kring studenters jakt på arbete har vi kommit underfund 

med att hetsen och oron som råder på Sveriges universitet delvis är befogad men delvis 

alldeles för hög och ohälsosam. Att ta sig ut på arbetsmarknaden med en 

universitetsexamen är långt ifrån omöjligt men viktigt att tänka på är att hålla 

målsättningen om drömjobbet en bit längre fram i arbetslivet. En början till drömjobbet 

kan gå, och går oftast, genom en mängd olika steg där början på karriären kanske inte alls 

var den början som en gång fanns i sikte. Oavsett om det finns en examen från högre 

lärosäte att luta sig tillbaka mot så finns det inte alltid plats för alla examinerade att direkt 

få toppjobben. Oavsett utbildning är det vanligt att personer får jobba sin väg upp i 

företagsverksamheten och det är förmodligen här mycket av problemet ligger. Många 
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unga är idag lite för kräsna och otacksamma, vilket också är högst rimligt. Har en student 

spenderat tre år i skolan och satt sig i skuld till CSN tycker nog många att 

arbetsmarknaden borde stå mer eller mindre vidöppen.  
Vi diskuterar detta med en av våra intervjuade personer och hen hävdar att detta märks i 

branschen, många nyexaminerade siktar alldeles för högt på sitt första jobb. Dock tror 

hen att detta kan bero på att de unga på arbetsmarknaden identifierar sig mycket mer 

med sina jobb än vad de unga gjorde förr. Att unga inte stämplar in 08.00 och ut 17.00 

utan hela tiden bär med sig sitt jobb och vill vara bekväma med sin arbetssituation kan 

vara en anledning till den kräsna inställningen. 

 

Vår teori kring utbildningssystemet och arbetsmarknaden av Bourdieu och Boltanski har 

verkligen gett oss perspektiv och förståelse i hur skolsystemet som element fungerar ute i 

den “verkliga” världen. Sett till empirin är många rekryterares förhållningssätt till 

utbildning endast grundläggande. Vetskapen om att en kandidat gått den utbildning som 

krävs är oftast nog och vidare mening av betyg efterfrågas inte i många fall. En titel är 

egentligen tänkt att användas som ett maktverktyg mot företagen men i och med att 

många människor idag studerar ger det många examina och många titlar som ska kampa 

ute på arbetsmarknaden. De arbeten som en titel kan “kräva” är inte tillräckligt många 

för att alla som innehar en titel ska få ett passande jobb i samma kategori som 

utbildningen motsvarat. Detta ger en omvänd situation. Helt plötsligt har företagen 

övertag på studenterna i och med att titlarna är fler än motsvarade arbeten. Alla behöver 

ett jobb och därför får studenter ofta börja på en position där de känner sig 

överkvalificerade och/eller obekväma.  

 

Under vår tid ute på fältet återkom vi hela tiden till begreppet “helhet”, att rekryteraren 

tittar på personen i helhet och avgör om det är en passande person för jobbet.  
Under vår tid som uppsatsskrivare har seminarium för opponeringar hela tiden löpt med 

oss i skrivandet. Det är där betonat att det är papperet på bordet, uppsatsen, som 

bedöms och diskuteras - inte du som person. För att använda detta som en metafor kan 

vi säga att det nästan är tvärt om i arbetslivet. Där är det du som person, som helhet, som 

spelar roll. Att du har något på ditt papper, alltså ditt CV, är bra att ha och också 

avgörande för vissa tjänster men återigen är det helheten och din person som bedöms 

hårdast.  
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En personlighet som speglar ett driv och en vilja att göra saker verkar i regel vara det 

som är det viktigaste för att få jobb. Att kunna motivera vilka erfarenheter som betytt 

någonting för dig och hur dessa skulle influera dig på den arbetsplats du söker dig till. 

Vad har du att ge företaget?  

Att vara en lagspelare som vill lära sig och passar företagets mål och värderingar. Detta är 

alla saker som genuint verkar betyda mycket för alla våra intervjuade rekryterare.  

 

6.5 Vidare forskning 

 

Vi anser att det vore intressant att göra en vidare forskning av vår studie genom att 

djupgående fråga vad studenterna tror att företagen och hr-personer efterfrågar när de 

rekryterar personal. Vad strävar studenterna efter när de försöker toppa sitt CV inför 

arbetsmarknaden? Det vore intressant att med hjälp av vårt resultat av vår studie se 

företag och Hr-personer efterfrågar när de rekryterar personal och om de 

överensstämmer med studenternas bild av arbetsmarknaden. Det tror vi är något som 

kan gynna studenternas motivation och även kanske dämpa deras ångest då många 

studenter kan vara oroliga när de ska söka sitt första jobb och känner sig vilsen. Vad 

efterfrågar de? Har jag vad som krävs? Eftersom arbetsmarknaden ständigt förändras och 

allt fler börjar studera är söktrycket numera högt på Sveriges högskolor/universitet. 

Detta leder till stor konkurrens ute på arbetsmarknaden och vi anser därför att det är 

viktigt att forskningen kring utbildning och efterfrågan fortsätter för att så få som möjligt 

ska behöva vara välutbildade utan jobb. Det innebär att de finns alltfler att konkurrera 

med när studenterna väl kommer ut på arbetsmarknaden. Därför anser vi att det är 

viktigt att ständigt forska i utvecklingen så efterfrågan på arbeten som kräver utbildning 

matchar antalet personer som kommer ut på arbetsmarknaden för att inte få en stor 

obalans. 
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Bilaga 1 
Allmän del/introduktion 

• Är det okej att vi spelar in med iphone? 
• Syftet med intervjun – Bakgrundsinfo, förstudie.  
• Berätta hur lång tid intervjun kommer ta. 
• Data vi får fram som material är öppen för alla men du är anonym och ingenting 

i materialet kommer röja din anonymitet eller företagets. 
• Vi hoppas inte något avbryter intervjun men om du vill får du självklart göra det. 
• Vill du ta del av rapporten när den är klar? 
• Frågor? 
 

Rekryteringsprocessen 
• Rekryterar du till alla avdelningar här på företaget? Vad har du för position? 
• Jag söker jobb hos er, hur går jag tillväga och hur går processen till när ni 

anställer folk.  
• Följdfråga: Hur hittar ni vanligast folk? Annons? Kontakt?  
• Rekryterar ni mycket internt? 
• Finns det en formell rekryteringsplan? Som exempelvis HR-chef och ledning tagit 

fram i syfte för rekryterare att använda sig av. 
• Följs den? 
• Ungefär hur många intervjuer gör ni per anställningstillfälle? 

 
Kompetens och utbildning 

• Du får in ett CV på ditt bord hur lägger du upp researchen? 
• Kollar ni på gymnasiebetyg? 
• Vilka meriter väger tungt? 
• Om vi har samma kompetens? Vad går du på då? 
• Hur mycket räknas social kompetens jämfört med praktiskt kompetens? 
• Anställer ni på långtidsutsikt eller korttid? 

 
Arbetskraft (frågor vid tid över). 

• Har ni lätt att hitta arbetskraft? 
• Hur tror du oftast att folk får sitt första jobb efter universitet/högskola? 

 
 

 
 


