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Abstract 

En framgångsrik rekrytering är gynnsam både för arbetsgivaren och den anställde och 

rekryteringsprocessen underlättas av en grundligt utförd arbetsanalys. Att göra en 

arbetsanalys innebär att fastställa de ramar och villkor som finns kring ett arbete, både för 

den anställde och för företaget. Det främsta syftet med arbetsanalys är att få fram 

specificerade individkrav för användning vid rekrytering. När de sökande får en 

verklighetstrogen beskrivning av tjänster är det mer sannolikt att de mest passande söker sig 

till tjänsten. Syftet med studien var att undersöka på vilket sätt arbetsanalys används vid 

rekrytering vid tre företag som skiljer sig i fråga om storlek, stabilitet och sektor. 

Semistrukturerade intervjuer genomfördes med rekryteringsansvariga på företagen, vilka 

spelades in och sedan transkriberades. Den metodologiska ansatsen var tematisk deduktiv. 

Det praktiska användandet av systematisk arbetsanalys visade sig vara mera utbrett än vad 

som antogs när uppsatsarbetet började. Definitionerna av arbetsanalys skilde sig mellan 

respondenterna, även om det praktiska användandet var liknande för samtliga organisationer. 

De undersökta företagens intentioner att använda arbetsanalys stämde väl överens med den  

praktiska användningen. 

 

Nyckelord: Arbetsanalys, Kravprofil, Rekrytering, Urval 
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Utan Grunden Rasar Huset  

– en kvalitativ studie av användandet av arbetsanalys vid rekrytering 

 

En framgångsrik rekrytering är gynnsam både för arbetsgivaren och den anställde. När rätt 

person hamnar på rätt plats ökar effektivitet och lönsamhet för företaget. Även om vikten av 

rätt rekrytering ofta framhålls är det inte alltid helt lätt att genomföra. Grunden för en 

lyckosam rekrytering anses vara en väl utförd och genomarbetad arbetsanalys (Kahlke & 

Schmidt, 2002; Pavur, 2010). Rekrytering är ett högst aktuellt område, framförallt med tanke 

på årets Nobelpris i ekonomi (2010). Peter A. Diamond, Dale T. Mortensen, Christopher A. 

Pissarides, behandlar aspekter av detta och friktionen mellan arbetstagare och arbetsgivare 

som ekonomiska marknader. Deras arbete har resulterat i en ekonomisk modell som bland 

annat behandlar hur arbetstagare och arbetsgivare matchar varandra och hur ett framtida 

samarbete utvecklar sig. Relevant information kring arbetet och dess möjligheter och 

begränsningar kan genom dessa teorier kopplas samman i ett större samhälleligt perspektiv. 

Ett mikroekonomiskt perspektiv på rekrytering från det enskilda företagets sida blir genom 

matchningsteori ett makroekonomiskt perspektiv på arbetsmarknaden (Economic Sciences 

Prize Committee of the Royal Swedish Academy of Science, 2010).  

Arbetsanalys  

Att göra en arbetsanalys innebär att fastställa ramar och villkor för ett arbete, både för 

den anställde och för företaget (Kahlke & Schmidt, 2002; Landy & Conte, 2007). En 

heltäckande arbetsanalys är tredimensionellt användbar genom beskrivande, predicerande 

och förutsägande egenskaper (Cumings & Coryn, 2009). Man bör skilja på om det är en 

personspecifikation eller en arbetsbeskrivning som görs, då en arbetsbeskrivning förklarar 

arbetets struktur och uppgifter, medan en personspecifikation istället beskriver de egenskaper 

som är önskvärda för arbetet (Mabon, 2004).  

En skillnad kan även göras mellan arbetsanalys för internt och externt bruk. Då 

utomstående aktörer nås av resultatet av analysen räknas den som extern. Det är av stor vikt 

att de ansvariga premierar en analys som innehåller valida, giltiga och trovärdiga data för 

båda användningsområdena, då det finns en stor risk att arbetsanalysen annars blir en önskad 

beskrivning av arbetet eller företaget istället för en beskrivning av det faktiska läget (Pavur, 

2010). Kahlke och Schmidt (2002) menar att företag bör använda arbetsanalys för att öka det 

ekonomiska värdet för en nyanställning, då en person med rätt kompetenser för 

arbetsuppgifterna bidrar genom ett mer effektivt arbetssätt till att öka företagets produktivitet. 
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Arbetsanalys bör även användas för att lättare kunna förutsäga framtida arbetsprestationer 

och för att kunna se till vilka kompetenser som är viktiga för arbetet. 

Det främsta syftet med arbetsanalys är att få fram specificerade individkrav för 

användning vid rekrytering, men det finns även ett flertal andra användningsområden, som 

till exempel att se om innehållet i, eller fördelningen av, arbetsuppgifterna ska vara de 

samma. Arbetsanalys är även viktigt att genomföra innan rekryteringsprocessen inleds då det 

kan vara en hjälp i utredningen om tjänsten ska behållas, det vill säga om det verkligen finns 

ett behov för rekrytering av en nyanställd (Kahlke & Schmidt, 2002). 

Även vid utformningen av platsannonsen är arbetsanalysen till stor hjälp. Att kunna 

lista vad som är önskvärt av den sökande på ett tidigt stadium i rekryteringsprocessen, samt 

att kunna ge en beskrivning av företaget, dess kultur och värderingar, förenklar arbetet med 

det första urvalet (Cumings & Coryn, 2009; Stybel, 2010). Företaget kan även använda sig av 

arbetsanalys som grund vid diskussion om utvecklingsplaner och organisationsutveckling 

(Kahlke & Schmidt, 2002). Om det saknas kunskaper i vad ett arbete innebär och de 

kvalifikationer som man eftersöker, kan man inte heller förvänta sig att någon 

bedömningsmetod ska kunna förutsäga det. Det är därför viktigt att veta så exakt som möjligt 

vilka kompetenser som krävs för ett arbete. Genom att både göra en arbetsbeskrivning och en 

personspecifikation får man fram både de kompetenser som krävs för arbetet och de 

personlighetsdrag som är önskvärda i den psykosociala miljön på arbetsplatsen (Mabon, 

2004). 

Arbetsanalys är det grundläggande arbetet som görs innan en rekrytering inleds. När 

en bra grund saknas är det allt för lätt att välja personer som påminner oss om oss själva 

istället för den som är bäst lämpad för arbetet och det finns en tendens att värdera egenskaper 

som speglar den egna personligheten som viktiga för arbetet, även om så inte skulle vara 

fallet (Cook, 2009). För att finna lämpliga byggstenar i form av bedömningsmetoder är den 

grundläggande arbetsanalysen viktig för att ha någonting att relatera till. Skattningar och 

mätningar kan inte genomföras utan att relatera detta till vad som ska mätas (Mabon, 2004). 

Standardisering av analysmetoderna gör att det är lättare att hantera större mängder data och 

att arbetet med analysen går att genomföra snabbare (McEntire, Dailey, Osburn & Mumford, 

2006). 

Kompetens 

Kompetens som begrepp kan förklaras som ett framgångsrikt beteende baserat på 

vissa karaktärsdrag och egenskaper hos en person. Genom att titta på tidigare beteende i 

relevanta situationer kan framtida användande av tillgängliga kompetenser förutspås. 
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Kompetenser finns inom olika områden för en persons prestation på arbetet. Vissa 

kompetenser liknar delar av personligheten, medan andra snarare kan klassificeras som 

färdigheter. Ett viktigt avgörande när arbetsanalysen ska appliceras är antalet kompetenser 

som ska tas med och anses som relevanta för arbetet. För många kompetenser i en 

bedömningssituation kan försvåra urvalsarbetet. Det går inte att räkna med att kunna bedöma 

hela personen under några få möten, därför bör processen vara välplanerad och systematisk 

(Kahlke & Schmidt, 2002). Önskvärda kompetenser kan vara liknande för vissa 

yrkesgrupper, men kan även skilja sig inom flera områden för samma yrke. En viss inriktning 

på det aktuella arbetet kan göra att ett antal grundkompetenser är de samma, men att vissa 

kompetenser viktas högre vid specialisering inom yrket. Till exempel behövs det en 

grundprofil för yrket sjuksköterska, men olika viktiga kompetenser beroende på inom vilket 

område som sjuksköterskan arbetar (Patterson, Ferguson & Thomas, 2008).  

Rekrytering 

Vid en rekrytering finns det förväntningar, från både företaget och den sökandes sida, 

gällande de områden som arbetsanalysen behandlar, bland annat arbetsuppgifter, krav och 

tekniker. De antaganden som görs kring dessa områden skapar tillsammans det så kallade 

psykologiska kontraktet, vilket kan beskrivas som en implicit överenskommelse arbetsgivare 

och sökande/anställd emellan (Kahlke & Schmidt, 2002). En väl genomförd arbetsanalys 

fungerar som grundsten av information för den sökande om arbetet och kan då användas vid 

förståelse av det psykologiska kontraktet. Arbetsanalysen kan hjälpa den sökande eller 

nyanställda att bättre förstå vad arbetet innebär och hur arbetsuppgifterna ska prioriteras. När 

arbetssökande får en verklighetstrogen beskrivning av tjänster är det mer sannolikt att de 

mest passande ansöker, samt att den som anställs trivs och fungerar bättre på sin nya position. 

En detaljerad arbetsanalys i kombination med en systematisk rekryteringsprocess motverkar 

även att sökande skulle kunna känna sig illa behandlade av företaget (Pavur, 2010) då de 

sökande som inte får arbetet kan få en bra och relevant motivering om varför de inte erbjuds 

tjänsten (Kahlke & Schmidt, 2002). 

Cumings och Coryn (2009) samt Mabon (2004) menar att en arbetsanalys kan 

användas som hjälpmedel under hela rekryteringsarbetet både vid val av tester och som stöd 

för intervjun. När företaget vet vilka egenskaper och kompetenser som krävs för arbetet, vet 

man även vad som är lämpligt att testa samt fråga efter vid en intervju. 

Arbetsanalysen i praktiken 

För att genomföra en arbetsanalys är det grundläggande att ta reda på fakta om det 

arbete som ska analyseras. Som ett första steg kan det vara bra att välja om analysen ska vara 
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uppgifts- eller personorienterad (Landy & Conte, 2007), alternativt att den fokuserar på båda 

aspekterna. Det är även möjligt att dela upp analysen på arbets-, innehålls- och attributfokus. 

Med arbetsfokus utreds arbetsuppgifterna som är gällande för tjänsten. Innehållsfokus 

koncentrerar på de specifika handlingarna som är görs inom ramarna för arbetet, medan 

attributfokus påminner om den personorienterade arbetsanalysen då tonvikten ligger på att 

finna vilka personliga egenskaper som behövs för att klara av arbetet (Cook, 2009).  

Enligt Kahlke & Schmidt (2002) är det viktigt med information från flera personer 

med olika placering för att se till att datarapporteringen inte blir skev. Insamlingsprocessen 

kräver systematik både för underlätta tolkning av datan och för att effektivisera insamlingen. 

Vid genomförd arbetsanalys bör den skickas tillbaka för kontroll till dem som lämnat 

uppgifter för att minska risken för missförstånd. Mabon (2004) menar att det är bra att 

använda flera metoder innan genomförandet av arbetsanalysen. På detta sätt kommer fler 

aspekter av arbetet fram och kan senare analyseras för en mer heltäckande arbetsanalys. 

En viktig aspekt att ta i beaktning är etik vid arbetsanalys. Frågor som vem som ska få 

tillgång till analysen, hur de personer som bidragit i datainsamlingen ska hållas anonyma 

samt om de sökande ska få ta del av analysen är av stor vikt. För att både interna och externa 

sökande ska väga lika tungt vid urvalet är det viktigt med klara riktlinjer för användningen av 

arbetsanalysen (Kahlke & Schmidt, 2002). 

I praktiken kan en arbetsanalys genomföras genom observation, frågeformulär, 

intervjuer, kartläggning av kritiska händelser samt arbetsdagböcker (Kahlke & Schmidt, 

2002; Landy & Conte, 2007; Mabon, 2004). Andra sätt att finna fakta om arbeten är att 

använda sig av befintlig information om arbetet (Kahlke & Schmidt, 2002). 

Observation. I tidig arbets- och organisationspsykologi användes observation för att 

undersöka och utredda olika typer av arbeten och dess arbetsuppgifter (Landy & Conte, 

2007). Här användes oftast den form av observation som kallas deltagande observation, vilket 

innebär att forskaren själv utför arbetsuppgifterna för att få insikt och kunskap kring dessa 

(Shaughnessy, Zechmeister & Zechmeister, 2009). Denna datainsamlingsmetod kan även 

kallas för "gör-det-själv". Metoden kan vara lämplig för arbeten som lätta kan studeras med 

ögat, till exempel fysiska arbeten som inte har för stor variation i arbetsuppgifterna. Arbeten 

som kräver mer psykisk ansträngning och som förändras mycket beroende på tidpunkt eller 

marknad lämpar sig inte lika bra för observation då det lätt kan bli missrepresenterade 

arbetsuppgifter som analyseras (Mabon, 2004). 

Frågeformulär. Frågeformulär kan anpassas så att de passar för det arbete som ska 

analyseras, eller så kan färdigutformade formulär användas (Kahlke & Schmidt, 2002). 
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Frågeformulären måste anpassas till den som ska fylla i dem (Mabon, 2004) och för att få så 

stor säkerhet som möjligt i resultaten bör flera personer fylla i formulären (Kahlke & 

Schmidt, 2002). Formulären bör fyllas i av en eller flera personer som är insatta i och med 

lång erfarenhet av arbetet, så kallade ‖Subject Matter Experts―, SME (Cumings & Coryn, 

2009). Svaren på frågeformulär kan, till skillnad från svar från andra datainsamlingsmetoder, 

analyseras statistiskt (Landy & Conte, 2007), vilket ökar säkerheten i arbetsanalysen. 

Frågeformulär är lättanvända då de inte kräver så mycket tid, men om det inte finns 

färdigutvecklade formulär att tillgå kan det bli mycket komplicerat att ta fram ett eget 

(Kahlke & Schmidt, 2002). 

Intervjuer. Intervjuer kan hållas med en person som är insatt i arbetet (Mabon, 2004) 

eller med fokusgrupper, då flera personer bidrar med sin kunskap om arbetet (Kahlke & 

Schmidt, 2002). Dessa fokusgrupper kan enligt Mabon antingen bestå av personer som 

innehar arbetsbefattningen, eller så kan de även innefatta andra personer som känner till 

arbetet, till exempel kollegor eller chefer. Även här är det viktigt att inhämta information 

ifrån flera personer, gärna på olika positioner i företaget och spridning i demografiska 

aspekter, till exempel ålder och kön (Cumings & Coryn, 2009). Detta kan genomföras 

antingen genom tidigare nämnda fokusgrupper eller genom att genomföra flera intervjuer 

med en person åt gången. Med fler deltagare nås enligt Kahlke & Schmidt mer information 

på kortare tid, men det är även mer komplicerat att analysera resultatet av intervjuerna. För 

arbeten som ännu inte finns i organisationen, som Mabon kallar för ‖unborn jobs‖ är det inte 

möjligt att inhämta information från den som innehar befattningen. Därför bör andra "subject 

matter experts" konsulteras, alternativt personer som innehar motsvarande befattning i en 

annan organisation. Intervjun bör vara semistrukturerad, desto fler deltagare desto högre grad 

av struktur krävs för att underlätta det efterföljande arbetet av att analysera materialet. Enligt 

Kahlke och Schmidt är det mer tidsåtgång med individuella intervjuer, men samtidigt går det 

att gå djupare och behandla fler teman än med en fokusgrupp. 

Kritiska händelser. Genom att analysera händelser som kan uppfattas som kritiska 

för arbetet, återfinns ofta de kompetenser hos den sökande som är önskvärda för tjänsten. 

Kritiska situationer kan vara väldigt olika för olika arbeten, men gemensamt är att situationen 

kan behandlas på ett mer eller mindre framgångsrikt sätt. Till exempel kan personbemötande 

vara av stort avgörande i en assistenttjänst, medan planering av årlig budget är av stor vikt för 

en ekonomisk chefsbefattning (Mabon, 2004). Vid bedömning av kritiska situationer tas 

beteende, situation och resultat i beaktning för en sammantagen bedömning av incidenten 

(Kahlke & Schmidt, 2002). Både bra och dåliga arbetsinsatser bör beaktas i analysen av 
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händelsen, för att få fram önskvärda beteenden och egenskaper som är lämpliga för arbetet 

(Landy & Conte, 2007). 

Arbetsdagböcker. Arbetsdagböcker kan struktureras upp på olika sätt och 

genomförandet kan anpassas till det arbete som skall analyseras. Det som kan varieras är vem 

och hur ofta noteringarna ska göras. Vanligt är att den som innehar befattningen för dagbok 

över sin arbetsdag eller arbetsvecka, men detta kan även utföras av överordnade, till exempel 

arbetsledare (Landy & Conte, 2007; Mabon, 2004). När arbetsdagböcker eller andra 

förstahandsnoteringar används är det viktigt att ta i beaktning de problem som kan finnas 

med denna metod. Arbetet och dess uppgifter kan framhävas på ett annorlunda sätt än vad det 

verkligen är av befattningsinnehavaren, till exempel angående tidsåtgång för olika uppgifter 

eller framhävande alternativt döljande av mer eller mindre intressanta delar av arbetet 

(Kahlke & Schmidt, 2002; Mabon, 2004). 

Befintlig information. Befintlig information kan med fördel användas för att kunna 

ge en bild av vad som kan förväntas av den anställda men bör samtidigt användas med 

försiktighet så att arbetsanalysen blir en upprepning av tidigare befattningsinnehavares 

egenskaper och personligheter (Kahlke & Schmidt, 2002). Exempel på tidigare register av 

data kring arbetet kan vara befattningsbeskrivningar och databaser med färdiga uppslag av 

analyserade arbeten. Här kan även annan information som redan finns tillgänglig innan 

analysens genomförande räknas in, exempelvis företagsundersökningar, dokument kring 

organisationens visioner och värderingar samt registreringar av olika typer av 

medarbetaresamtal.  

Risker med att inte göra en arbetsanalys 

Arbetsanalys för rekrytering bör genomföras på ett konsekvent och transparent sätt av 

företag av bland annat juridiska och etiska skäl (Finkelman, 2010). Det är tyvärr vanligt att 

analyserna inte används som grund för komplexa beslut, eller att de är inaktuella på grund av 

organisationsförändringar (McEntire, Dailey, Osburn & Mumford, 2006). 

Kahlke & Schmidt (2002) samt Cumings och Coryn (2009) nämner bland annat 

diskriminering som en risk om arbetsanalys inte skulle användas. Diskrimineringslagen från 

2009 syftar till att motverka diskriminering på grund av kön, etnicitet, ålder, 

könsöverskridande identitet eller uttryck, religion eller annan trosuppfattning, 

funktionshinder eller sexuell läggning, och är grundat i antagandet om lika rättigheter 

och lika värde för alla människor. Innan 2009 bestod diskrimineringsskyddet i den svenska 

juridiken av sju olika lagar som behandlade olika områden. Dessa har nu förenats och utökats 

under en och samma lag. Som övervakande myndighet skapades även 



UTAN GRUNDEN RASAR HUSET - EN KVALITATIV STUDIE  11 

Diskrimineringsombudsmannen (DO) i samband med lagens införande som ersätter tidigare 

ombudsinstanser för de tidigare lagarna. Förutom inom arbetsliv och arbetsmarknaden gäller 

även diskrimineringslagen inom andra områden i samhället, till exempel inom utbildning och 

hälso- och sjukvården (Gabinus Göransson, Flemström & Slorach, 2009). 

Om det inte finns fastställda specifikationer på krav för en anställning eller om 

rekryteringen görs på basis av mindre väl valda urvalsmetoder kan det vara risk att sökande 

känner sig diskriminerade (Mabon, 2004). Med en väl genomförd arbetsanalys som grund vid 

rekryteringen kan företagen ge ett motiverat och understött beslut för anställning om en 

annan sökande skulle uppleva sig diskriminerad (Mabon, 2004; Landy & Conte, 2007). 

Att rekrytera fel person kan även medföra stora kostnader för företaget, vet man inte 

vad det är man söker kan man inte heller räkna med att hitta rätt person till tjänsten. Det är 

viktigt att se långsiktigt då rätt rekrytering, som tidigare nämnts, ökar produktiviteten och 

lönsamheten för företaget (Kahlke & Schmidt 2002). 

Om en gemensam förståelse av det psykologiska kontraktet saknas kan detta resultera 

i ineffektiva medarbetare som eventuellt lämnar företaget i förtid på grund av förväntningar 

för tjänsten som inte infriats. Det psykologiska kontraktet har tidigare förklarats som en 

gemensam och implicit överenskommelse mellan arbetsgivare och arbetstagare angående 

arbetets innehåll (Kahlke & Schmidt, 2002). 

Att inte använda arbetsanalys försämrar i förlängningen den prognostiska validiteten i 

urvalet. Prognostisk validitet är en värdemätare på de instrument som används i urvalet och 

innebär kortfattat måttet på hur väl en bedömningsmetod kan förutsäga den framtida 

prestationen gällande det som eftersöks. Detta mäts på en skala mellan 0-1 och visar på det 

statistiska sambandet mellan metod och uppvisat beteende. Ett värde under 0.3 anses 

generellt vara för svagt för att visa på prognostisk validitet. Önskvärt är ett samband runt 0.5 

eller högre. I praktiken innebär låga värden på den prognostiska validiteten att man, då man 

utgår från bedömningskriterier som är grundade i en strukturerad arbetsanalys, riskerar att 

inte kunna predicera hur den sökande kommer att klara av arbetet vid en eventuell anställning 

(Kahlke & Schmidt, 2002). 

Titeln på denna studie anspelar på att en rekrytering kan liknas vid att bygga ett hus. 

När man bygger ett hus vill man att det ska fungera för de boendes behov och de ska kunna 

bo där under flera år. Om inte grunden läggs på ett kompetent och tillförlitligt sätt kommer 

det inom kort krävas stora renoveringar, eller i värsta fall så kan huset rasa. På samma sätt 

gäller det att inom urval och rekrytering att vara noga med det grundläggande arbetet, det vill 

säga arbetsanalysen, i det tidiga skedet av rekryteringsprocessen för att, om möjligt, undvika 
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eller minimera ovan nämnda risker. 

Syfte och Frågeställning 

Syftet med denna studie är att undersöka på vilket sätt arbetsanalys används vid 

rekrytering, vid tre företag som skiljer sig i fråga om storlek, stabilitet och sektor. 

Förhoppningen är att dessa företag skall ge en bred bild av hur arbetsanalys används i 

praktiken. Målet är inte att generalisera utifrån materialet, men att försöka förstå, beskriva 

och skapa en bild av på vilka sätt arbetsanalys används i praktiken inom olika sektorer i 

arbetslivet. Studien bygger på följande frågeställningar: 

– Hur definieras arbetsanalys på dessa arbetsplatser? 

– Hur används arbetsanalys vid rekrytering på dessa arbetsplatser? 

– Överensstämmer arbetsplatsens intention att använda arbetsanalys med det faktiska 

förhållandet? 

– Vad finns det för risker med att inte göra arbetsanalys på dessa arbetsplatser? 

Metod 

Studien koncentrerade sig på tre arbetsplatser av olika storlek, förankringar i 

samhället i olika grad av stabilitet och i olika sektorer. Företagen valdes ut för att försöka få 

en utökad förståelse av det praktiska användandet av arbetsanalys inom olika sektorer. 

Genom att välja organisationer som skiljer sig från varandra angående bransch och inriktning 

samt i olika storlekar ville vi få en så bred bild som möjligt av det praktiska användandet av 

arbetsanalys.  

Mycket är skrivet om vikten av arbetsanalys såsom Kahlke och Schmidts 

Arbetsanalys och personbedömning (2002), men trots detta appliceras det inte så ofta i 

praktiska sammanhang. Detta kan möjligtvis bero på hur de ansvariga på den enskilda 

arbetsplatsen känner för, och väljer att arbeta med, arbetsanalysen. Individaspekten kan alltså 

påverka på vilket sätt arbetsanalysen genomförs och hur den sen appliceras på rekryterings- 

och urvalsprocessen varför valet föll på att undersöka detta fenomen kvalitativt för att 

försöka förstå de personliga resonemang som kan finnas kring arbetsanalys och dess 

användande. 

Den kvalitativa ansatsen, till skillnad från den kvantitativa, eftersträvar inte att uppnå 

generaliserbarhet utan för att ge en djupare förståelse i ämnet och för att få fram de subjektiva 

upplevelserna och ge en bild av komplexa områden (Langemar, 2005). Då syftet för studien 

var att skapa en djupare förståelse för det praktiska användandet av arbetsanalys vid 

rekrytering i olika delar av arbetslivet och inte hur ofta den användes inom olika delar av 

arbetslivet valdes det att genomföra en kvalitativ studie. 
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Urval 

Företagen i studien valdes för att ge en bred bild av hur det praktiska arbetet med 

arbetsanalys ser ut på arbetsmarknaden. Hur man rekryterar till olika delar i arbetslivet och 

kommer i kontakt med de som söker ett tillfälligt jobb, de som vill göra karriär, de med en 

kvalificerad utbildning, de utan, och så vidare. De tre företagen har olika storlekar samt 

genomför olika många rekryteringar under ett år, både till typ och till antal. Samtliga företag 

rekryterar till olika delar av arbetslivet, vissa kvalificerade och andra icke-kvalificerade 

tjänster. 

Organisationerna är handplockade för att kunna ge en så bred bild som möjligt av 

arbetslivet istället för att slumpa fram urvalet. Vi har använt ett så kallat tillgänglighetsurval, 

vilket innebär att respondenterna består av personer som man tidigare har haft kontakt med 

och som tillhör den population som man är intresserad av att undersöka (Langemar, 2005).  

Polismyndigheten i Skåne. Polismyndigheten är en omfattande statlig organisation 

och har cirka 3 500 anställda i hela regionen och HR-enheten är placerad i Malmö. Enheten 

har ansvar för hela länet och är uppdelad i tre områden; rekrytering, utbildning och 

arbetsmiljöfrågor. Rekryteringsavdelningen består av sju rekryterare som har ansvar för all 

rekrytering inom myndigheten, det vill säga studenter till Polishögskolan, färdigutbildade 

poliser, civilanställda, vikarier, timanställningar samt förflyttningar inom myndigheten. Det 

görs cirka femhundra rekryteringar per år. Respondenten arbetar som rekryteringschef för 

Skåne län. Han har en kandidatexamen i personal- och arbetslivsfrågor från Lunds 

Universitet samt har arbetat inom HR-branchen sedan 1998 på ett antal olika företag, bland 

annat kommun och bemanningsföretag. 

Student & Workers. Student & Workers är ett rekryterings- och bemanningsföretag 

som arbetar med kontorstjänster och har ett spann från specialister inom olika områden till 

mindre kvalificerade tjänster som till exempel administratörer och kundtjänstmedarbetare. 

Personalen som arbetar med rekrytering genomför i genomsnitt två rekryteringar i veckan. 

Företaget finns i Malmö, Göteborg och Stockholm. På Malmökontoret finns det åtta personer 

anställda. Detta är bland annat rekryterare, konsultchefer och säljare för Student & Workers 

samt personal från moderbolaget SJR som arbetar med nischad rekrytering och bemanning 

inom bank och finans. Vid intervjutillfället deltog två respondenter, varav en arbetar som 

konsultchef och en som rekryterare. Respondenterna är utbildade inom andra områden än 

HR, men har arbetat med rekrytering i flera år, även på andra rekryterings- och 

bemanningsföretag. 
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Flextrus AB. Flextrus är ett privatägt företag inom processindustrin som tillverkar 

olika former av plastförpackningar. Företaget är en del av en koncern som har tre fabriker 

och kontor i Sverige samt en fabrik i Storbritannien. Det är cirka 350 anställda i hela 

koncernen, varav cirka 220 arbetar vid arbetsplatsen i Lund. Det genomförs i genomsnitt 

mellan 80 och 85 rekryteringar per år och av dessa är ett sjuttiotal rekryteringar av vikarier 

inför sommarmånaderna. Vår kontaktperson och respondenten vid intervjutillfället arbetar 

som personaldirektör i koncernledningen. Hon har en examen i personal- och arbetslivsfrågor 

från Lunds Universitet och har tidigare arbetat inom kommun, landsting och i flera privata 

företag. 

Material 

Fördelen med intervjumetoden är att det skapar tillfällen för att få heltäckande och 

nyanserad information med kunskaper om bakgrund och orsak. Den ger även en möjlighet att 

få en insikt i den subjektiva upplevelsen, dock kan tidigare erfarenheter färga tolkningen av 

informationen (Langemar, 2005). 

Utifrån frågeställningarna samt den teoretiska grunden från litteraturen utformades en 

semistrukturerad intervjumall (Appendix 1) för att försöka få svar på det som ansågs relevant 

för studiens frågeställningar. Intervjumallen utformades med öppna frågor, dock inte med så 

öppna frågor att svaren riskerade att bli slentrianmässiga. Slutna frågor undveks för att få en 

öppen dialog med möjlighet till följdfrågor och en djupare förståelse i ämnet. 

Semistrukturerade intervjuer grundar sig i färdigformulerade frågor med möjlighet till att 

anpassa följdfrågor efter situation (Langemar 2005). Intervjuguiden konstruerades för att 

täcka in frågeställningen och ta bort andra icke relevanta delar av rekryteringsprocessen. 

Mallen användes sedan till samtliga intervjuer som en grund. 

Procedur 

Företagen kontaktades först över telefon för att undersöka om intresse fanns och för 

bokning av intervju. Därefter skickades ett informationsbrev till den som skulle intervjuas 

med kort information om uppsatsens upplägg samt vem som skulle få ta del av både uppsats 

och intervjumaterial. Intervjuerna började med en kort presentation av författarna, vår 

utbildningsbakgrund, samt information om syftet med studien. 

De som intervjuades var rekryteringsansvariga på de olika företagen och visade stort 

intresse för ämnet vid intervjutillfällena. Båda uppsatsförfattarna deltog i intervjuerna med 

lika stor delaktighet. Samtliga intervjuer spelades in med en diktafon för att inga delar skulle 

missas samt för att öka validiteten. Inspelningarna gjordes endast efter samtycke från de 

intervjuade för att ingen skulle känna sig obekväm med situationen. Observation av hur 
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arbetsanalysen användes i praktiken hade varit intressant men alldeles för tidskrävande för 

den här typen av uppsats och därför har enbart intervjuer använts. Samtliga intervjuer 

genomfördes på de rekryteringsansvarigas arbetsplatser för att det skulle vara mindre 

tidskrävande och så smidigt som möjligt för dem. Därefter fick de presentera sig själva samt 

sitt företag och ge kortfattad information om vad de gör på arbetsplatsen. Som tidigare 

nämnts användes intervjumallen som grund och relevanta följdfrågor ställdes anpassade efter 

varje situation. 

I slutet av intervjun gavs möjlighet för respondenterna att tillägga något som de upplevde inte 

hade kommit fram och som var av vikt för undersökningen. De tackades för sin delaktighet 

och fick information om det fortsatta arbetet med uppsatsen. Intervjuerna tog mellan 40-60 

minuter och inga anteckningar fördes under intervjun. Direkt efter samtliga möten med 

rekryteringsansvariga gick vi igenom intervjuernas huvuddrag samt intryck som ansågs vara 

viktiga för den senare analyseringen så att inget skulle glömmas bort såsom företagets klimat 

och intrycket av den som intervjuades. Därefter transkriberades intervjuerna, det vill säga 

samtalen skrevs ned ordagrant från muntligt språk till skriftligt. När frågor har dykt upp efter 

intervjutillfällena har de rekryteringsansvariga kontaktats via e-mail för att ge en så klar bild 

som möjligt av situationen. 

Analysmetod 

Det insamlade intervjumaterialet analyserades utifrån en deduktiv tematisk ansats, 

vilket innebar att materialet delas in i förbestämda kategorier som sedan studerades ingående 

i fråga om innehåll och betydelse (Langemar, 2005). Dessa förbestämda kategorier låg även 

till grund för intervjufrågorna, vilket innebar att stor en del av datan var indelad i kategorier 

redan då det samlades in. Det transkriberade materialet lästes i sin helhet upprepade gånger 

för att få en grundläggande förståelse för materialet, och organiserades sedan i de kategorier 

som är av intresse för frågeställningarna i studien. Genom att studera texten och markera 

relevanta ord och meningar och sedan gruppera dessa efter kategorierna skapades olika block 

med text för varje tema. Transkriberingen lästes sedan igen med utgångspunkt i varje 

kategori, det vill säga att texten lästes fyra gånger, en för varje tema för att finna ytterligare 

text relaterad till kategorierna. All information som hade grupperats sammanfattades sedan 

under respektive kategori och företag. Ett antal citat som fick komplettera 

sammanfattningarna valdes för att belysa respondentens resonemang kring temat.  

- “Det är bara ett antal luckor hela tiden som man får täcka” (Rekryteringsansvarig, 

Polismyndigheten i Skåne, 101123). Som exempel valdes ovanstående citat till kategorin 

användadet av arbetsanalys vid rekrytering på arbetsplatserna för att belysa respondentens 
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syn på rekryteringsarbetet. Benämningen luckor som ska täckas för vakanser är talande för 

arbetssättet som används, där internrekryteirng och omfördelning är en stor del av 

rekryteringsarbetet. 

Validitet och Reliabilitet 

Generellt står reliabilitet för tillförlitlighet och upprepbarhet av en mätningsmetod. 

Dessa kriterier har dock mindre relevans en kvalitativ studie jämfört med en kvantitativ 

studie, vilket gör en diskussion kring begreppet svårt. Validitetsbegreppet ligger dock 

närmare till hands och beskrivs som kvalitet, trovärdighet och meningsfullhet i 

undersökningen (Langemar, 2005). 

Det är av stor vikt för intervjuns validitet att den som intervjuar inte stressar vid 

tystnad under intervjun, utan låter tystnaden fungera som en följdfråga i vilken respondenten 

kan fortsätta med sitt svar. I en kvalitativ intervju är det inte viktigt att frågorna ställs i 

samma ordning eller att de formuleras exakt likadant vid intervjutillfällena, utan att det ges 

möjlighet till att anpassa intervjun efter personen som intervjuas (Langemar, 2005). 

Kvalitativa studier är väldigt bundna till språket, det är det som ger oss en bild av 

respondentens verklighet och är därför mycket centralt för studien. Dock finns det en risk att 

vår bild av verkligheten och respondentens bild skiljer sig åt då vi har olika erfarenheter. 

Därför är det av stor vikt att få så uttömmande svar som möjligt på frågorna och vid behov 

ställa följdfrågor (Langemar, 2005). Vi har ansett att det är bättre att ställa fler frågor för att 

vara helt säkra på att vi har förstått vad respondenten menar än inte ställa frågor och riskera 

att analysera fel. 

Vid intervjuer kan social önskvärdhet vara ett hot mot validiteten. Social önskvärdhet 

innebär att respondenten framställer sig eller en situation på ett sätt som den tror att andra vill 

att den ska vara (Passer & Smith, 2003) Dock har risken för detta minskats genom många 

frågor ur olika infallsvinklar samt följdfrågor. 

Etiska överväganden 

Vid kontakttillfället fick respondenterna information om att deltagandet var frivilligt, 

att de kunde avbryta när som under intervjun samt att de inte behövde svara på alla frågor om 

det var något de upplevde var känsligt. De fick även information om vilka som skulle få ta 

del av det transkriberade arbetet. Samtliga har blivit tillfrågade om de samtycker till att 

företagens namn skrivs ut i uppsatsen, vilket de gjorde. 
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Resultat 

Resultatet är som tidigare nämnt strukturerat kring frågeställningen och fyra olika 

kategorier som skapats utifrån denna. Under varje rubrik finns sammanfattningar av den 

information som framkommit av textanalysen och där det är lämpligt finns det även 

belysande citat från varje respondent. För att lättare kunna följa temaindelningen så har 

resultatet först delats in efter kategori och sedan respektive organisation. Det insamlade 

intervjumaterialet analyserades utifrån en deduktiv tematisk ansats, vilket innebar att 

materialet delas in i förbestämda kategorier som sedan studerades ingående i fråga om 

innehåll och betydelse (Langemar, 2005). Dessa förbestämda kategorier låg även till grund 

för intervjufrågorna, vilket innebar att stor en del av datan var indelad i kategorier redan då 

det samlades in. Det transkriberade materialet lästes i sin helhet upprepade gånger för att få 

en grundläggande förståelse för materialet, och organiserades sedan i de kategorier som är av 

intresse för frågeställningarna i studien. 

Definition av arbetsanalys på arbetsplatserna 

I teorin utgör arbetsanalys grunden för rekrytering och urval och det förarbete som 

görs innan rekryteringsprocessen inleds (Pavur, 2010). En väl genomförd arbetsanalys 

genererar ramar och villkor kring en anställning, vilka kan appliceras både för arbetstagare 

och för arbetsgivare och utgör grunden för urvalskriterier, information kring platsannons och 

slutligen basen för det psykologiska kontraktet mellan arbetsgivare och anställd (Kalhkle & 

Schmidt, 2002).  

Polismyndigheten i Skåne. Polisen definierar arbetsanalys som processen som 

används för att hantera en vakans, det vill säga om en rekrytering ska ske eller om en 

omfördelning av arbetsuppgifter istället är mer aktuellt. Om det ska genomföras en 

rekrytering så tas det ställning till vilken typ av anställning som är aktuell samt vilken typ av 

arbetsuppgifter personen i fråga ska göra. Här läggs tonvikten på arbetsuppgifterna snarare än 

vilken personlighetstyp som skulle behövas i arbetsgruppen.  

Student & Workers. Arbetsanalys benämns av Student & Workers som kravprofil 

eller behovsanalys och genomförs tillsammans med kund på plats hos det aktuella företaget. 

När respondenterna bads att definiera begreppet fick vi två olika definitioner av arbetsanalys. 

Den ena var en klar definition av arbetsprocessen för en rekrytering. Detta beskrevs som att 

gå igenom stegen i processen för att hitta det bästa sättet att arbeta. Den andra definitionen 

gavs efter att respondenten bett oss förklara hur vi skulle förklara arbetsanalys. Denna 

definition likande den teoretiska begreppsförklaringen av arbetsanalys.  
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Flextrus AB. Hos Flextrus benämns analysen i huvudsak som kravprofil och beskrivs 

som grunden där de ser till vilken utbildningsbakgrund och arbetslivserfarenhet som krävs. I 

kravprofilen inkluderas även språkkunskaper samt personlighetsdragen. 

Användning av arbetsanalys vid rekrytering på arbetsplatserna 

I litteratur kring användandet av arbetsanalys som arbetsmetod tar man ofta upp att 

den inte är vanlig bland människor som arbetar med personalfrågor, trots att forskning 

påvisat vikten av densamma för såväl lyckosam rekrytering som andra användningsområden 

(McEntire, Dailey, Osburn & Mumford, 2006). Senare forskning trycker på vikten av en 

transparent och konsekvent process för att undvika problem av bland annat etisk och juridisk 

art (Finkelman, 2010). Fokus för en arbetsanalys kan antingen vara på person eller uppgift, 

eller ha fokus på båda aspekterna (Cook, 2009). Innan analysen kan genomföras behövs det 

tillgång till relevant data kring arbetet, vilket kan samlas in på ett flertal olika sätt (Mabon, 

2004). Viktigt att belysa vid både datainsamling och analys är etik. Man bör ta hänsyn till de 

personer som är inblandade i datainsamlingsprocessen, oavsett vilken metod som används, 

och likaså fundera över hur det färdiga resultatet kommer att användas och för vem den 

kommer vara tillgänglig (Kahlke & Schmidt, 2002). 

Polismyndigheten i Skåne. Polismyndigheten har ett antal rutiner som används vid 

vakanser inom organisationen. När en vakans uppstår är det ansvarig chef som tar initiativ till 

att starta en rekryteringsprocess. Chefen skickar en så kallad beställningsblankett, där 

personen i fråga anger vilken typ av tjänst som har blivit vakant samt uppgifter kring denna 

tjänst, till personalavdelningen. En rekryterare med ansvar för det aktuella området tar emot 

blanketten och kontaktar chefen med eventuella frågor. Sedan skrivs en kravprofil samt 

platsannons och de fyra fackliga organisationerna informeras.  

Annonsen för den aktuella tjänsten formuleras i samband med att kravprofilen skrivs. 

Den normala ansökningstiden ligger på tre veckor och sista ansökningsdatum inväntas alltid, 

ofta ytterligare ett par dagar. Polismyndigheten har inte möjlighet att göra ett löpande urval 

på grund av rätten att överklaga anställning inom staten. När ansökningarna kommit in 

skapas det en sökandeförteckning med en överblick på vilka sökande som uppfyller 

kravprofilen samt vilka som har rätt kvalifikationer gällande utbildning och eventuell 

arbetslivserfarenhet. Utifrån sökandeförteckningen görs ett urval till vilka som kallas till 

intervju. Intervjuerna sköts oftast av rekryteringsansvariga, ibland kan dock cheferna ute på 

plats själva sköta det om det är tidsbrist samt att HR-avdelningen vet att personen i fråga 

klarar av att hålla i intervjuerna själva. Intervjugruppen består av rekryterande chef, en 

person från HR-avdelningen samt fackliga representanter.  
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Rekryterande chef har alltid sista ordet om vem som anställs, men både HR och 

fackliga representanter har inflytande i diskussionen. Vid en extern rekrytering tas därefter 

alltid referenser. Innan anställning görs en säkerhetsprövning av aktuella personer, här ser 

man till den sökandes pålitlighet och lämplighet ur säkerhetssynpunkt. För de mer känsliga 

tjänsterna görs även en registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen för den typ av arbete som 

ska utföras, något som kan ta upp till tre veckor innan besked lämnas från Säkerhetspolisen 

(Säpo). Därefter tas ett beslut om vem eller vilka som ska anställas. Det är enbart HR-

direktören samt rekryteringschefen som får skriva det formella beslutet för anställning. 

Rekryteringsprocessen beskrivs som formell och stora delar dokumenteras.  

Många spenderar hela sitt yrkesliv inom Polismyndigheten när de väl har börjat arbeta 

där är det en relativt begränsad arbetsmarknad. Tillsättningen av vakanser sker antingen 

genom intern eller extern rekrytering. En stor del av arbetet är koncentrerat till 

internrekrytering eller omflyttning av redan anställd personal till andra tjänster eller 

arbetsuppgifter -“Det är bara ett antal luckor hela tiden som man får täcka” 

(Rekryteringsansvarig, Polismyndigheten i Skåne, 101123). 

 Polismyndigheten i Skåne planerar att lägga större fokus på förarbetet. Vid varje 

vakans ska ett startmöte mellan ansvarig chef, medarbetare från HR-avdelningen och fackliga 

representanter hållas, där de ska se över hur vakansen, vilken kan vara avsaknad av 

kompetens och/eller resurser, ska hanteras, om det krävs en rekrytering eller en fördelning av 

arbetsuppgifter. Här ska en kompetensprofil bestämmas, denna ska vara baserad på arbets- 

och behovsanalysen med tydlig beskrivning av krav och önskemål av de kompetenser som 

efterfrågas. Den ska därefter ligga som grund till annons, intervju och urval. Styrdokument 

för detta är under arbete och riktlinjerna kommer införas hos Polismyndigheten under 2011. 

Det kommer även införas personlighetstest för att underlätta urvalet vid rekrytering till de 

tjänster där det är många sökande med liknande meriter. 

Student & Workers. Initiativet till en rekrytering hos Student & Workers tas av en 

kund som har ett behov av personal. Detta innebär att en rekryteringsansvarig från Student & 

Workers åker ut till kunden för ett personligt möte och att de tillsammans arbetar fram en 

specifikation av krav och önskemål för tjänsten. Här jobbar den rekryteringsansvarige med 

att få fram arbetsuppgifter, egenskaper och personlighet som krävs för jobbet samt den 

psykosociala miljön hos kunden. Mindre uppenbara saker i företagsklimatet efterfrågas 

också, till exempel om arbetsplatsen är rökfri. Ibland vet inte kunden vad de eftersöker och 

rekryteraren måste ställa frågor kring alla aspekter av tjänsten. En standardiserad mall för 

dessa frågor finns till förfogande och används av rekryterarna vid dessa möten. 
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En person från Student & Workers utför arbetsanalysen, men den finns tillgänglig för 

kunden genom kravspecifikationen och för den sökande i form av annonsen, där 

kravspecifikationen ligger som grund. Rekryteraren återanvänder sällan kravprofilen, detta 

görs endast om kunden är ofta återkommande med lika befattningar. Om rekryteraren saknar 

kunskap som den aktuella tjänsten tar de hjälp från kunden som oftast besitter de mer 

tekniska kunskaperna om tjänsten.  Som en förberedelse används sökmotorer som till 

exempel Google för att hitta information kring befattningar. 

Kravspecifikationen blir sedan grund till platsannonsen. När lämpliga kandidater 

söker tjänsten, kallas dessa till intervju och om någon är intressant för tjänsten så tas det 

referenser. Om det finns någon passande för tjänsten bland de redan tillgängliga konsulterna 

kontaktas personen eller personerna direkt. Student & Workers anser att personlighet och 

miljö på arbetsplatsen är av större vikt än rätt kompetens för de angivna arbetsuppgifterna om 

det inte finns en kandidat som passar på alla punkter. Efter genomfört urval presenteras ett 

mindre antal kandidater för kunden som väljer vem eller vilka som ska anställas eller få 

uppdraget. 

Student & Workers arbetar med löpande urval, vilket innebär att en tjänst kan vara 

tillsatt tidigare än sista slutdatum för ansökningstiden. Genomsnittstiden för en rekrytering 

till anställning hos kund är cirka tre veckor och genomsnittet för bemanna en vakans med en 

konsult från Student & Workers är cirka en vecka– ―Det är viktigt att leveranstiden 

motsvarar de förväntningar kunden har. Därför är det mycket viktigt att man vid ett 

inledande kravspecmöte med kunden kommer överens om vilken leveranstid kunden kan 

förvänta sig.” (Rekryteringsansvarig, Student & Workers, 101216). 

Tester används inte normalt av Student & Workers, men kan väljas till om kunden 

efterfrågar det. Då används OPQ-test (Occupational Personality Questionnaire) från SHL 

som används av licensierade personer.  

Flextrus AB. När det uppstår en vakans på Flextrus, antingen på grund av utökning 

eller då någon har slutat, tas först ett beslut om någon ska rekryteras eller inte. Beslutar man 

sig för att rekrytera förs en dialog mellan ansvarig chef och ansvarig på HR–avdelningen om 

det efterfrågas samma typ av kompetenser som funnits tidigare eller om det är något nytt som 

krävs då tjänsten ska förändras. Vid en helt ny tjänst så skrivs en befattningsbeskrivning av 

ovan nämnda personer.  I båda fallen ser de till vilka kompetenser som krävs, såsom 

utbildning och arbetslivserfarenhet. Därefter ser de till personligheten, där utgår de ifrån hur 

den aktuella avdelningen ser ut i åldersstruktur, kön och personlighetsdrag. Utifrån det 

beslutar de om den tidigare strukturen ska förändras eller förstärkas – “Man får titta på hur 
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avdelningen ser ut, sammansättning, åldersstruktur, kön, personlighet och, får man ju leta 

efter vad man saknar helt enkelt, eller förstärka det man redan har” (Rekryteringsansvarig, 

Flextrus AB, 101129). 

Kravprofilen ligger som grund för platsannons som tar upp de viktigaste 

komponenterna i arbetet. Annonsen publiceras internt och i vissa fall även externt. Efter 

ansökningarna har kommit in görs en meritsammanställning och sedan ett urval med vilka 

som ska kallas till intervju. Om det är en ny tjänst kan analysen uppdateras lite under 

processens gång. Det är alltid samma person som gör alla rekryteringar tillsammans med den 

ansvariga chefen på den aktuella avdelningen. Det ställs inte så många frågor till den 

ansvariga chefen då respondenten har en god insyn i företagets behov. 

Ibland ser respondenten på tidigare annonser för att se om tjänsten fortfarande är 

likadan eller om något har förändrats inför den nya rekryteringen. Om det skulle vara en helt 

ny tjänst eller en tjänst där respondenten upplever att hon saknar kunskaper ser hon till andra 

företags annonser för liknande tjänster. Det görs en ny kravprofil för varje tjänst och de 

återanvänds aldrig. Företaget jobbar med löpande urval och har ofta bråttom att rekrytera– 

“De raraste ärtorna går fortast” (Rekryteringsansvarig, Flextrus AB, 101129).  

Referenser tas i samband med urvalet och varierar mellan en och tre till antalet. 

Personlighetstest används vid alla rekryteringar, både interna och externa. Vid dessa tillfällen 

används Perspektiv, ett test från PAT Management. Resultatet av personlighetstestet används 

sedan som underlag för mer djuplodande intervjuer. Användandet motiveras av Flextrus med 

att det belyser flera olika aspekter kring personligheten, samt att det är lätt att återkoppla till 

den sökande.  

Intention att använda arbetsanalys och det faktiska förhållandet på arbetsplatsen 

Litteraturen talar om att vikten av arbetsanalys men samtidigt förklarar att det 

praktiska användandet inte är särskilt utbrett bland branschfolk (Mabon, 2004). Denna 

paradox väckte ett intresse att undersöka om detta även var fallet hos de undersökta 

företagen. Vår föreställning, med utgångspunkt i litteraturen, var att det skulle finnas en viss 

intention att använda arbetsanalys, men samtidigt att detta inte skulle vara prioriterat. 

Polismyndigheten i Skåne. Respondenten vid Polismyndigheten anser att 

arbetsanalys är något som ofta diskuteras teoretiskt, men blir ofta bortprioriterat då 

rekryteringarna ska gå snabbt - “Spontant så tänker jag på en sån sak som man ofta pratar 

om i teorin och som man ofta skriver om i vackra dokument, riktlinjer, policys och 

processkartläggningar och så vidare. Men som i själva verket ofta blir väldigt 

bortprioriterat" (Rekryteringsansvarig, Polismyndigheten i Skåne, 101123).  Samtidigt 
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värderas arbetsanalysen som en av de viktigaste delarna när respondenten ska beskriva 

rekryteringsprocessen. 

Det finns inte alltid tid att analysera och se vad som krävs gällande utbildning, 

erfarenhet och personlighet. Det undersöks inte heller hur det kommer att se ut inom en given 

tidsperiod - ―Ofta är det ju att det ska gå snabbt, man har bråttom, man behöver personerna 

här och nu. Vilket gör att man har inte den här tiden, tar sig inte den här tiden rättare sagt, 

för att göra någon vidare analys av vad behöver vi för person eller vad behöver vi för 

kompetens, utan slutar Stina så vill man ha in en ny Stina rätt så snabbt. Utan någon vidare 

tanke på, hur kommer det se ut om ett år eller är det verkligen så här personen ska 

vara.”(Rekryteringsansvarig, Polismyndigheten i Skåne,101123). 

Student & Workers. Det finns en stark intention att genomföra arbetsanalys hos 

Student & Workers då detta är första steget i deras arbetsprocess. Kravprofilens vikt förklaras 

genom att det är den rekryteraren utgår ifrån i sitt arbete. När respondenterna ska ange den 

viktigaste delen av rekryteringsprocessen framhävs både det personliga mötet, med andra ord 

intervjun, och kravprofilen som det viktigaste i rekryteringsprocessen– ―Jag anser inte att 

man kan skapa en bra personlig relation och förtroende om man inte träffas personligen” 

(Rekryteringsansvarig, Student & Workers, 101216). 

Flextrus AB. Respondenten anser att arbetsanalys är en viktig del av 

rekryteringsarbetet, men att det inte behöver ha samma grad av struktur när den som utför 

analysen har rutin på arbetsuppgiften och analysen nedtecknas inte av denna anledning– 

“När man är ny inom yrket och börjar rekrytera så är det väldigt viktigt att man har det 

strukturerat för att klara av att göra det man ska, men sen när man har jobbat ett antal år så 

finns det instinktivt så man kanske inte gör det lika strukturerat som i början. Men absolut, 

utan en kravprofil så blir det ju ingen rekrytering.” (Rekryteringsansvarig, Flextrus AB, 

101129). 

Risker med att inte göra arbetsanalys 

De mest direkta riskerna med ett bristfälligt förarbete innan en rekrytering genomförs 

är juridiska, ekonomiska och personliga skäl. I diskrimineringslagen finns det reglerat vad 

som räknas som diskriminering på arbetsmarknaden och att undvika detta är det främsta 

juridiska skälet till att göra en arbetsanalys. (Cumings & Coryn, 2009; Gabinus Göransson, 

Flemström & Slorach, 2009). Rätt rekrytering för företaget ökar effektivitet och produktivitet 

samtidigt som en omrekrytering är kostsam att genomföra (Kalhke & Schmidt, 2002). På 

grundval av detta är det viktigt att genomföra en arbetsanalys för att matchningen mellan 

anställd och företag ska bli så bra som möjligt ut en ekonomisk synvinkel. Det psykologiska 
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kontraktet är enligt Kahlke och Schmidt den tysta överenskommelse som görs mellan 

arbetsgivare och arbetstagare kring arbetets möjligheter och begränsningar. Ur ett personligt 

perspektiv är det viktigt att utreda alla aspekter kring arbetet för att undvika att sökande och 

eventuella anställda känner sig dåligt behandlade på grund av en orealistisk arbetsbeskrivning 

och att det psykologiska kontraktet bryts (Pavur, 2010). Förutom dessa aspekter är det även 

viktigt att genomföra grundarbetet för att öka den prognostiska validiteten för de valda 

mätinstrumenten. Kunskap om arbetet gör enligt Kahlke & Schmidt att rätt mätinstrument 

väljs, samt att de används på rätt sätt för att kunna förutsäga framtida arbetsprestationer. 

Polismyndigheten i Skåne. Internrekrytering genomförs ofta av ekonomiska skäl. 

Polismyndigheten kan välja bort en extern rekrytering på grund av att det inte finns 

tillräckliga ekonomiska resurser för en nyanställning. Enligt respondenten är det viktigt att se 

över vad avdelningen verkligen behöver vid en vakans. Detta blir ofta slentrianmässigt, och 

som tidigare nämnt menar respondenten att man väljer att anställa en liknande person som 

den som slutat. Som exempel beskrivs ett yttre befäl.  Där förklaras det att det inte finns så 

många alternativ för denna tjänst, men att de borde se till arbetsgruppen och vad denna 

egentligen behöver för att fungera ultimat, vilket oftast inte görs - ”Då har vi liksom inte 

möjligheten att flippa ut totalt, och att, att liksom sätta dit någon helt annan typ av funktion 

så att säga, utan det är en sån vi ska ha” (Rekryteringsansvarig, Polismyndigheten i Skåne, 

101123). 

En jämn spridning av bland annat kön och ålder efterfrågas i arbetsgrupperna. Dock 

måste rekryteringsansvariga här vara mycket aktsamma gällande 

diskrimineringslagstiftningen. En statlig anställning kan överklagas, de måste kunna förklara 

för varje sökande varför personen i fråga har eller inte har fått anställningen, därför är det 

viktigt med dokumentation under hela processen, samt en korrekt utförd kravprofil. Efter 

varje rekrytering sätts ett anslag upp på myndighetens anslagstavla gällande de anställningar 

som gjorts. Där finns även information om hur andra sökande kan göra för att överklaga 

beslutet hos statens överklagandenämnd.  

Vid vissa vakanser kan rekryteringsansvarige och de fackliga representanterna ha 

olika åsikter om vad som bör göras med tjänsten eller vem som bör får den aktuella tjänsten. 

Om inte parterna kan enas kan de hamna i en förhandlingssituation, vilket kan fördröja ett 

anställningsbeslut under en längre period.  

Student & Workers. En analys av arbetet måste genomföras av Student & Workers 

för att rekryteraren ska kunna veta vad som efterfrågas av kunden. Om en kund inte är nöjd 
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med personen som Student & Workers rekryterat genomförs en ny rekrytering utan kostnad 

eller till en lägre kostnad inom en given tidsram. 

Då kunden har det slutgiltiga avgörandet i fråga om urval är inte Student & Workers 

direkt ansvariga för anställningsbeslutet. Student & Workers måste däremot kontrollera 

utformningen av platsannonsen och den första intervjun så att ingen sökande blir 

diskriminerad. Om kunden har önskemål som strider mot lagstiftningen så upplyser 

rekryteraren kunden om att önskemålen inte går att inkludera i kravprofilen. Kravprofilerna 

för genomförda rekryteringar sparas av den rekryteringsansvarige, men de har inte behövt tas 

fram som bevis, då Student & Workers aldrig har haft något diskrimineringsärende. 

 Flextrus AB. En felrekrytering kan enligt respondenten bli kostsamt för Flextrus, 

därför är det mycket viktigt att ta reda på vad som efterfrågas för den aktuella tjänsten– ‖Om 

jag gör en dålig rekrytering så är ju det en katastrof, då kostar ju det pengar. Men när jag 

gör en kravprofil gör jag ju det för att jag ska göra ett bra jobb, men effekten av att jag gör 

ett dåligt jobb är ju att det kostar företaget pengar” (Rekryteringsansvarig, Flextrus AB, 

101129). 

Det har förekommit diskrimineringsfall på arbetsplatsen, och därför påpekar 

respondenten vikten av att dokumentera så mycket som möjligt kring rekryteringen och 

sammanställa alla sökande i en meritförteckning. 

Diskussion 

Syftet med denna studie var att undersöka på vilket sätt arbetsanalys används vid 

rekrytering vid tre företag som skiljer sig i fråga om storlek, stabilitet och sektor. Vår 

förhoppning var att dessa företag skulle ge en bred bild av hur arbetsanalys används i 

praktiken. Målsättningen har varit att försöka förstå, beskriva och skapa en bild av på vilka 

sätt arbetsanalys används inom olika sektorer i arbetslivet, utan att generalisera, då detta är en 

kvalitativ och deskriptiv studie. 

En begränsning i studien kan dock vara att vi inte har kunnat följa någon 

rekryteringssprocess fullt ut på grund av uppsatsens tidsplan. Då det inte varit möjligt med en 

observation av processen som helhet har detta hindrat oss från att faktiskt se hur det praktiska 

arbetet går till. Vi får därmed fullt ut lita på att respondenterna berättat hur det praktiska 

arbetet går till. Diskussionen kring resultatet förs med utgångspunkt i uppsatsens 

frågeställningar och utifrån ett teoretiskt perspektiv i enlighet med den teoretiska bakgrunden 

som presenterades i inledningen. 

Enligt både Kahlke och Schmidt (2002) samt Landy & Conte (2007) är en 

arbetsanalys ramar och villkor gällande för arbetet, både för arbetstagaren och för 
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arbetsgivaren. Det vi fann bland de undersökta företagen var att då arbetsanalys benämns 

som ramar och villkor gäller detta snarare för den presumtiva anställda än för företaget. Det 

görs inte någon undersökning kring vad som förväntas av de aktuella organisationerna vid en 

nyanställning, utan fokus ligger på att finna arbetsuppgifter och krav för den sökande. Den 

information som ges till den sökande bör vara realistisk (Pavur, 2010) och därmed är det 

viktigt att företaget undersöker ramar och villkor för båda sidor av anställningen för att 

undvika missförstånd från både den anställdas och deras egen sida. Då vi inte har större insyn 

i arbetet än vad respondenterna givit oss vid intervjutillfällena är det svårt för oss att säga om 

de analyser som görs är faktiska beskrivningar eller önskade beskrivningar. Då samtliga 

använder sig av arbetsanalys på ett grundligt vis kan det antas att de arbetsbeskrivningar som 

görs är beskrivningar av verkligheten och ger sökande relevant information kring arbetet. 

Det är även svårt att säga om respondenterna väljer personer som speglar dem själva i 

enlighet med Cooks (2009) teorier. Enligt deras resonemang kring arbetsanalys och 

kravprofil så är det rimligt att anta att de inte gör det, då deras förarbete är noggrant 

genomfört. 

Mabons (2004) resonemang kring arbetsanalysen som grund för 

bedömningsinstrument appliceras också praktiskt av respondenterna, vilket kommer 

utvecklas under varje företags rubrik nedan. På grund av organisationernas förarbete bör 

arbetsanalysen ligga till grund för intervju, referenstagning och personlighetstest. Det är inte 

helt klart om användandet av arbetsanalys för utveckling och val av bedömningsinstrumenten 

alltid är medvetna val. Dock är det vårt antagande att detta är fallet kring användandet. 

Arbetsanalysen ligger som grund för platsannonsen på samtliga företag, och därmed ges en 

realistisk och relevant arbetsbeskrivning för de sökande (Cumings och Coryn 2009, Pavur, 

2010). Detta bör göra att urvalsprocessen blir snabbare då färre personer söker till tjänsten, 

och dessa personer är mer passande för tjänsten. Då arbetsanalys är grunden för 

bedömningsinstrumenten ökar den prognostiska validiteten, vilket gör att 

bedömningsmetoderna kommer att kunna predicera framtida arbetsprestationer på ett mer 

säkert sätt (Kahlke & Schmidt, 2002). 

Polismyndigheten i Skåne 

Definitionen av arbetsanalys hos Polismyndigheten i Skåne tar både upp vad som ska 

ske med tjänsten, det vill säga om den ska tas bort, omprioriteras, eller om det är läge att 

rekrytera nytt. Att se över om arbetsuppgifter kan fördelas på nytt sätt är ett av flertalet 

användningsområden för arbetsanalysen (Kahlke & Schmidt, 2002). Detta 
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användningsområde är något som inte alltid förknippas med rekrytering, vilket för många är 

lika med nyanställning, men även kan innebära ny placering för nuvarande personal. 

Mabon (2004) förklarar att arbetsanalys kan delas upp i arbetsbeskrivning med fokus 

på arbetsuppgifter eller en personspecifikation där koncentrationen ligger på 

personegenskaper. Polismyndigheten lägger större vikt vid att undersöka arbetsuppgifter och 

finna personer med rätt kompetens för dessa än att fokusera på att personligheten passar 

organisationen och arbetsgruppen.  

Då flera tjänster tillsätts med personer som redan är involverade i organisationen är 

det intressant att se om en viss personlighet söker sig till organisationen från början. Om detta 

stämmer kan det vara en förklaring till varför personlighet inte är av samma vikt för 

Polismyndigheten. Ett sådant synsätt kan dock leda till ineffektivitet, då en allt för homogen 

grupp riskerar att minska kreativiteten. Det kan diskuteras om heterogenitet alltid är önskvärt 

i en arbetsgrupp, då det inte alltid är positivt med för olika personligheter (Landy & Conte, 

2007). För att undvika alltför homogena arbetsgrupper skulle arbetsanalysen kunna innefatta 

fler dimensioner för ett bredare omfång. 

Polismyndigheten rekryterar för ett helt arbetsliv inom organisationen och många är 

delaktiga i processen att rekrytera ny personal. Då är det viktigt med en ordentlig 

arbetsanalys i botten för att se veta vad det är som efterfrågas för den aktuella tjänsten. Insyn 

i tjänsten är viktigt då den nyanställda ska bli en långsiktig investering för organisationen, 

men även för att underlaget för urvalet ska vara lika för alla som är involverade i 

rekryteringsprocessen.  

För Polismyndigheten är det viktigt att arbetsgivare och sökande är medvetna om de 

förväntningar och krav som finns då anställda, som tidigare nämnt, arbetar länge inom 

organisationen. Därför blir det psykologiska kontraktet av vikt för både myndigheten och den 

anställde. Medvetenhet och kunskap om arbetet och arbetsplatsen blir därmed centralt att 

utreda innan en rekrytering genomförs. 

Inom organisationen består en del av rekryteringsarbetet av att omprioritera tjänster 

och arbetsuppgifter samt att internrekrytera. Dessa åtgärder ses som ett antal luckor som ska 

täckas på bästa sätt. Enligt respondenten finns det ekonomiska begränsningar i organisationen 

som kan hindra nyanställningar. Vi ställer oss frågande till om detta är effektiv användning 

och ekonomisk hushållning med resurser, samt om synsättet hade varit annorlunda om 

arbetsanalys hade använts i en annan grad. Om detta synsätt endast används utan att se 

nyrekryteringar som möjliga tillskott till organisationen kan detta verka begränsande för 

organisationens utveckling. Genomförs tillsättning av vakans med rätt person gynnar detta 
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organisationen ekonomiskt med både ökad produktivitet och effektivitet (Kahlke & Schmidt, 

2002) och det kan därför vara av vikt för Polismyndigheten att se till att grundligen 

undersöka de behov som finns för att utnyttja möjligheten till nyanställning maximalt. 

Vid en statlig myndighet som Polismyndigheten blir rekryteringsprocessen väldigt 

styrd av det faktum att sökande har rätt att överklaga anställningsbeslutet. Därför är det 

viktigt att hela processen dokumenteras samt att det finns sakliga grunder för alla beslut. 

Genom att använda sig av arbetsanalys har Polismyndigheten välgrundade motiveringar för 

kommande anställningsbeslut. Om rekryteringsansvarig och facken skulle ha olika önskemål 

om vilken person som bör anställas skulle en gemensamt genomförd arbetsanalys i 

rekryteringens början kunna motverka eventuella diskussioner och meningsskiljaktigheter, 

och därmed även formella förhandlingssituationer. 

Vid Polismyndigheten i Skåne finns det en medvetenhet om att arbetsanalysen har en 

låg prioritet vid rekrytering av personal. Det är ofta bråttom när rekryteringen ska komma 

igång och grundarbetet blir då inte så genomarbetat som det skulle kunna önskas. Det 

förekommer att de söker efter och rekryterar en person som är mycket lik den som tidigare 

har haft tjänsten, vilket, som tidigare nämnt, kan få konsekvenser för både arbetsgruppen och 

företaget (Kahlke & Schmidt, 2002; Landy & Conte, 2007).  

HR-enheten planerar att införa nya rutiner för användande av arbetsanalys vid varje 

rekrytering. De nya rutinerna innefattar även användande av personlighetstest. Då detta sker i 

samband är vår förhoppning att arbetsanalysen kommer att ligga till grund för hur 

personlighetstesten kommer att användas. 

Vår reflektion är att det är positivt med nya processer hos Polismyndigheten. Nya 

rutiner kan innebära en långsammare start av varje rekrytering, men det kommer att gå 

snabbare i ett senare skede av processen (Cumings & Coryn, 2009). Detta i sin tur bör 

innebära att den nu ganska långa rekryteringsprocessen kommer att bli mer tidseffektiv. 

Respondenten förklarar att arbetsanalys för honom är något som skrivs om i riktlinjer, 

men som i praktiken sällan efterlevs på grund av tidsbrist. Det är möjligt att införandet av 

startmötet bara blir ytterligare ett dokument som i praktiken kommer att bortprioriteras. Om 

vikten av ett ordentligt förarbete marknadsförs till personalen kommer de nya rutinerna 

förhoppningsvis bli lättare att införa, vilket är något som bör uppmärksammas av HR-enheten 

i framtiden. 

Då Polismyndigheten har en grund i organisationen som inte förändras är det sällan 

intressant för dem att vända sig till andra organisationer för att se hur de beskriver sina 

tjänster. Därför används endast tillfrågande av insatta personer för att samla information 
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kring tjänster. Ett flertal personer är involverade genom hela rekryteringsprocessen, från 

skapandet av kravprofil till slutgiltigt urval. Datainsamlingen inför arbetsanalysen genomförs 

därför genom tillfrågande av insatta personer. Förutom de fördelar som nämns i inledningen, 

till exempel ökad säkerhet finns det en nackdel med detta, då det gör rekryteraren beroende 

av andras aktörers kunskap om arbetet (Mabon, 2004).  

 

 

Student & Workers 

Inför varje rekrytering måste Student & Workers genomföra en form av arbetsanalys 

så att de kan finna rätt personal till sin kund. Tillsammans med kunden kommer de överens 

om relevanta uppgifter och krav både kring person och miljö för tjänsten. Omfördelning av 

arbetsuppgifter är inte aktuellt som hos de övriga företagen, då det beslutet redan är taget av 

kunden innan Student & Workers kontaktas. Skapandet av kravprofil är överensstämmande 

med den teoretiska definitionen av arbetsanalys, och därför har vi valt att benämna denna 

process som arbetsanalys. Även om definitionen inte är enligt teorin så är arbetsanalysen 

grunden för det fortsatta rekryteringsarbetet. Om ingen kravprofil, och därmed ingen 

arbetsanalys, görs skulle rekryteraren inte utföra sina arbetsuppgifter och inte heller fullfölja 

uppdraget. 

Informationsinsamlingen inför analysen består av Student & Workers möte med 

kunden, vilket innebär att minst två personer bidrar med information och kunskap inför 

kravspecifikationen. Arbetsprocessen kan benämnas som en diskussion med insatta personer 

(Mabon, 2004). För att lättare kunna analysera arbeten som rekryteraren inte har så goda 

kunskaper om eller om det gäller ett unborn job använder de sig av sökmotorer. Detta 

tillvägagångssätt överensstämmer med Kahlke & Schmidts (2002) beskrivning av 

användande av befintlig information, även om informationen återfinns utanför 

organisationen. Genom att både rekryteraren och kunden är aktiva i skapandet av 

kravprofilen täcks flera områden kring arbetet in. Då detta kompletteras med befintlig 

information bör det skapa en säker grund för analysen. En risk som kan finnas är att kunden 

inte har tillräcklig insikt i den egna organisationen för att kunna ge Student & Workers 

korrekt information. Här gynnas respondenterna av sin erfarenhet och kunskap kring vilka 

frågeställningar som bör besvaras vid det första mötet, så att tillräcklig information finns för 

en framgångsrik rekrytering. 

Förutom ovan nämnda användningsområden är arbetsanalysen även en grund för val 

av bedömningsinstrument (Mabon, 2004). När platsannonsen skrivs görs detta med 
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kravprofilen som förlaga. Personlighetstest används inte rutinmässigt, men det finns 

möjlighet för kunden att välja detta. Resultatet från personlighetstest och intervju jämförs 

med kravspecifikationen när urvalet genomförs, vilket ger en återkoppling till arbetsanalysen. 

Student & Workers arbete är kundbaserat och därmed blir kundens önskemål centrala 

för rekryteraren. Ett återkommande önskemål är bemanningen ska ske snabbt, och därför 

arbetar Student & Workers med löpande urval. Därför är det viktigt med grundligt förarbete 

så att resten av processen ska underlättas (Cumings & Coryn, 2009). Det krävs även ett 

grundligt förarbete för att minska risken för felrekryteringar. Om kunden inte är nöjd kan det 

innebära att rekryteringsprocessen måste genomföras igen, vilket i sin tur skapar kostnader då 

detta upptar tid från andra uppdrag samtidigt som arbetet är mindre eller helt obetalt. 

Ett mindre bemannings- och rekryteringsföretag, likt Student & Workers, måste lägga 

mycket engagemang på att få ut rätt personer till kunderna och personlig kontakt med både 

kunder och konsulter för att kunna konkurrera med de större bemanningsföretagen. Om 

konsulten passar in i kulturen bör detta göra att konsulten stannar längre som anställd hos 

Student & Workers. Detta gör att de lägger fokus på det personliga mötet, både med kunden 

och konsulten. Det psykologiska kontraktet blir en central del för detta samarbete då 

förståelse för förväntningar och krav är viktigt för alla parter. En arbetsanalys bör därför 

genomföras för att ta reda på vilka dessa förväntningar och krav är för den aktuella tjänsten. 

Enligt respondenterna är det viktigare att matcha personlighet till kundens efterfrågan 

än att matcha andra kvalifikationer. Dock görs både en personspecifikation och en 

arbetsbeskrivning (Mabon 2004). Det kan finnas en risk att personer som passar in i den 

sociala miljön men som saknar rätt kompetenser anställs. Företaget kan då gå miste om en 

kunnig konsult eller anställd som kanske skulle kunna bidra till ett mer utmanande 

arbetsklimat för nuvarande personal. Dock är det, som tidigare nämnts, av störst vikt att 

kunden får vad den eftersöker, vilket leder till att de återkommer till Student & Workers när 

nästa behov uppkommer. 

Flextrus 

Arbetsanalys benämns som kravprofil innehållande både person- och 

uppgiftsspecifikationer för tjänsten. När en rekrytering inleds undersöks behovet för 

nyrekrytering eller internrekrytering, det vill säga omflyttning av personal. Detta är 

överensstämmande med de teoretiska resonemangen kring arbetsanalys som förklaras av 

bland andra Kahlke och Schmidt (2002) samt Mabon, (2004). 

Kravprofilen skapas i samarbete med ansvarig chef, vilket gör att flera synsätt 

appliceras på analysprocessen. Olika perspektiv ökar validiteten för arbetsanalysen då fler 



UTAN GRUNDEN RASAR HUSET - EN KVALITATIV STUDIE  30 

personer är involverade i genomförandet av analysen (Kahlke & Schmidt, 2002). 

Platsannonser både från andra företag samt de egna används som informationskällor. 

Platsannonser från andra företag används främst då det ska rekryteras till en tjänst som inte 

redan finns på företaget, som tidigare förklarat, för användande av befintlig information. 

Båda tillvägagångssätten är därmed överensstämmande med teorin. Det kan finnas en 

problematik med att använda tidigare annonser, då det finns risk att bli färgad av tidigare 

resonemang kring tjänsten. För att kommande arbetsbeskrivningar inte ska vara upprepningar 

av tidigare befattningsinnehavare så är det enligt Kahlke & Schmidt viktigt att komplettera 

med information från andra källor. 

Det finns en medvetenhet om vikten av att rekrytera lämpliga personer, framförallt på 

grund av ekonomiska faktorer. En felrekrytering drabbar företaget på ett annat sätt än till 

exempel Student & Workers, då det inte finns samma möjlighet att göra om processen. 

Samtidigt är det viktigt med snabba rekryteringar, både för att fylla vakanser i organisationen 

och för att personer med spetskompetens rör sig fort på arbetsmarknaden. Även om dessa 

faktorer är kontraster till varandra så underlättas de båda av ett grundligt förarbete i form av 

en arbetsanalys. 

Enligt respondenten ger kunskap om företaget och erfarenhet av rekrytering mindre 

behov av att analysera element kring arbetsgruppen och dess sammansättning samt för 

struktur i arbetsprocesserna. Enligt McEntire, Dailey, Osburn och Mumford (2006) ger 

standardiserade metoder ökad objektivitet, vilket även skulle kunna underlätta 

rekryteringsarbetet på Flextrus. Konsekventa och realistiska arbetsbeskrivningar är viktiga 

för en väl genomförd arbetsanalys (Finkelman, 2010). Det är även viktigt med realistiska 

förväntningar och krav gällande det psykologiska kontraktet. Som tidigare nämnts är det 

centralt för både arbetsgivare och arbetstagare men insikt i så många delar av tjänsten som 

möjligt (Kahlke & Schmidt, 2002). Då alla aspekter kring arbetet inte undersöks vid varje 

rekrytering kan det finnas en risk för att kravprofilen inte blir konsekvent genomförd vid 

varje rekryterings tillfälle. Det kan vara svårt att kontrollera detta då arbetsanalysen inte 

konkretiseras i till exempel text eller annan form. Detta kan enligt Finkelman få 

konsekvensen att arbetstagaren inte vet vad som förväntas eller har annorlunda förväntningar 

på tjänsten mot praktiken. 

På Flextrus används personlighetstest rutinmässigt vid alla rekryteringar. Resultatet 

bedöms efter kravprofilen och det fungerar som ett underlag för kommande intervjuer vilket 

gör arbetsanalysen till grund för detta bedömningsinstrument i enlighet med Mabons (2004) 

samt Kahlke och Schmidts (2002) teorier. Personlighetstest genomförs inför varje 
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rekrytering, även internrekryteringarna. Med en mer konkret utredning av arbetsgruppernas 

sammansättning hade det funnits mer information att väga resultatet av personlighetstestet 

mot. 

Respondenten angav att hon var ensam om att göra arbetsanalys och själv genomförde 

samtliga rekryteringar. Det skulle kunna underlätta rekryteringsarbetet på företaget om det 

fanns fler personer med kompetens kring ämnet för respondenten att samarbeta med. 

Styrdokument hade kunna underlätta för personal på HR-avdelningen och ansvariga chefer 

att genomföra enklare arbetsanalyser på egen hand. 

Slutsatser 

Under arbetet med denna uppsats upptäckte vi att det praktiska användandet är mer 

utbrett än vad vi trodde när uppsatsarbetet började. Dock benämns processen oftast inte som 

arbetsanalys, vanliga begrepp är kravprofil eller kravspecifikation. Resultatet av en 

arbetsanalys leder till en kravprofil, vilket gör att dessa begrepp kan smälta samman. Alla 

delar av den teoretiska definitionen av arbetsanalys tas inte upp i alla sammanhang, men det 

generella begreppet är väl förankrat hos samtliga undersökta företag. 

Definitionerna av arbetsanalys skilde sig mellan respondenterna, även om det 

praktiska användandet var liknande för samtliga företag. En iakttagelse som gjordes var att 

om det inte finns en klar definition av begreppet, bör det vara svårt att applicera detta på det 

praktiska arbetet. Dock såg vi när vi undersökte användandet av arbetsanalysen att avsaknad 

av teoretiskt korrekt benämning på ett begrepp inte betydde att det inte användes i praktiken. 

Det betydde inte heller att användandet inte stämde överens med teorin, utan arbetsanalys 

både förekom och användes i enlighet med den teoretiska grunden på samtliga företag. 

Ett antagande i början av arbetet med uppsatsen var att intentionen att använda 

arbetsanalys skulle skilja sig från den faktiska tillämpningen. Det vi fann var att de 

undersökta företagens intentioner att använda arbetsanalys stämde överens med den praktiska 

användningen. Det som uppgavs vid intervjuerna kring de teoretiska resonemangen stämde 

överens med appliceringen av arbetsanalys på rekryteringsprocessen. Då vi inte kunnat följa 

hela processen från arbetsanalys till anställning är det i nuläget svårt att bedöma det faktiska 

användandet av arbetsanalys. 

Även om arbetsanalys är vanligt förekommande på de organisationer som studerats 

kvarstår även en del av riskerna kring rekrytering som beskrivits i inledningen. Det går inte 

att eliminera alla risker, dock finns det i åtanke hos samtliga respondenter. Många av de 

uppenbara riskerna såsom diskriminering finns det åtgärder för, men de mindre uppenbara till 

exempel missförstånd kring det psykologiska kontraktet kan behöva ges mer uppmärksamhet. 
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Genom arbetet med denna uppsats har vi fått flera subjektiva upplevelser av 

begreppet arbetsanalys och fått svar på våra frågeställningar på ett bra sätt. Vi tycker att 

syftet med studien har blivit väl mött och att vi har fått en utökad insyn kring arbetsanalys i 

praktiken. Det går inte att generalisera resultaten utifrån denna studie men vi tror att det är 

svårt att genomföra rekrytering utan någon form av arbetsanalys. När man bygger ett hus kan 

man inte börja bygga taket, det är viktigt att huset har en stabil grund att stå på. På samma 

sätt bör en rekryterare ha en stabil grund i form av en arbetsanalys för att genomföra en 

lyckad rekrytering. 

Förslag till vidare forskning 

Det vore intressant att studera området djupare och se hur tillämpningen av 

arbetsanalys vid rekrytering går till i praktiken. Detta skulle kunna innebära studier med 

andra datainsamlingsmetoder, till exempel observation, för att kunna studera det praktiska 

användandet på en djupare nivå.  Det hade varit intressant att följa hela urvalsprocessen från 

början till slut och se hur det praktiska arbetet verkligen går till. Som tidigare nämnt har vi 

inte haft möjlighet att genomföra observationer på grund av tidsramen för uppsatsen och 

därför skulle detta kunna vara en fortsättning på denna studie. 

Ett kvantitativt angreppssätt till frågeställningen skulle också vara intressant för att 

undgå problematiken med subjektivitet som finns i kvalitativa studier. En kvantitativ studie 

skulle kunna undersöka fenomenen på ett mer objektivt sätt och resultaten skulle kunna vara 

mer generaliserbara. Det skulle kunna undersökas hur många företag som använder 

arbetsanalys och hur många arbetsanalyser de gör. Detta skulle kunna kopplas till exempelvis 

personalomsättning eller andra kvantitativa mått på framgångsrik rekrytering. 

 

 

 

 

  



UTAN GRUNDEN RASAR HUSET - EN KVALITATIV STUDIE  33 

Referenser 

Cook, M. (2005) Personnel Selection: Adding Value Through People. Hoboken: J Wiley &

 Sons. 

Cumings, L., Coryn, C. L. S. (2009). A Job Analysis for K-8 Principals in a Nationwide 

 Charter School System. Journal of MultiDisciplinary Evaluation, 6 (12), 157- 176. 

Economic Sciences Prize Committee of the Royal Swedish Academy of Sciences. (2010). 

 Markets with search friction: Scientific Background on the Sveriges Riksbank Prize in 

 Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2010. Stockholm: The Royal Swedish 

 Academy of Sciences. 

Finkelman, J. M.(2010). The Need for Consistency to Avoid the Perception of Impropriety in 

 Recruiting. The Psychologist-Manager Journal,13 (2), 111 — 116. 

Fredriksson, A, Lindberg, A. (2010). Mall för referenshantering: Förkortad svensk 

 översättning och tolkning av APA – systemet för Röda Korsets Högskola  

Gabinus Göransson, H., Flemström, S., Slorach, M (2009). Diskrimineringslagen.

 Stockholm: Nordstedt Juridik AB. 

Kahlke, E., Schmidt, V. (2002). Arbetsanalys och personbedömning: att öka träffsäkerheten 

 vid urval och rekrytering.Lund: Studentlitteratur. 

Landy, F. J., Conte, J. M. (2007). Work in the 21st Century: An introduction to industrial and 

 organizational psychology.Malden, Mass: Blackwell. 

Langemar, P. (2005). Att låta en värld öppna sig: Introduktion till kvalitativ metod i 

 psykologi. Stockholm: Psykologiska institutionen. 

Mabon, H. (2004). Arbetspsykologisk testning: Om urvalsmetoder i arbetslivet.Stockholm: 

 Psykologförlaget. 

McEntire, L. W., Dailey, L. R. Osbourn, H. K. Mumford, M. D. (2006). Innovations in job 

 analysis: Development and application of metrics to analyze job data. Human 

 Resource Management Review, 16, 310–323. 



UTAN GRUNDEN RASAR HUSET - EN KVALITATIV STUDIE  34 

Pavur Jr., Edward J.(2010). Use Job Descriptions to Support Leadership, The Psychologist-

 Manager Journal, 13 (2) 119 –122. 

Passer, M. W., Smith, R. E. (2003). Psychology: The science of mind and behavior. New 

 York: McGraw-Hill. 

Patterson, F., Ferguson, E., Thomas, S. (2008). Using job analysis to identify core and 

 specific competencies: implications for selection and recruitment. Medical Education, 

 42, 1195–1204. 

Shaughnessy, J, Zechmeister, E B, Zechmeister, J S. (2009). Research Methods in 

 Psychology. New York: McGraw-Hill. 

Stybel, L. J. (2010). Managing the Inner Contradictions of Job Descriptions: A Technique for 

 Use in Recruitment. The Psychologist-Manager Journal, 13 (2), 105 — 110. 

 



UTAN GRUNDEN RASAR HUSET - EN KVALITATIV STUDIE  35 

Appendix 1 

Intervjumall 

- Presentera företaget, Vad gör ni? 

- Vad tänkte du först när du fick höra ämnet för uppsatsen? 

- Hur går er rekryteringsprocess till? 

- Kan ni ge ett exempel? 

- Vilken är den viktigaste delen? 

- Ungefär hur många rekryteringar görs per år? 

- Vilken typ av tjänster? 

- Är det flera personer som gör det eller en ensam? 

- Är det samma person som gör alla rekryteringar? 

 

- Vad är arbetsanalys för er? Hur skulle ni definiera det? 

-Vart lägger ni tonvikten på arbetsuppgiften, personligheten eller något annat? 

 

- Varför använder ni arbetsanalys? 

- Finns det ekonomiska skäl? 

- Finns det juridiska skäl? 

 

- Hur går det till när ni gör er arbetsanalys? 

- Kan ni ge ett exempel 

- Vart hittar ni information? (Intervjuer, observationer, dagboksanteckningar, tidigare 

källmaterial, osv) 

- Är det flera som gör analysen eller en ensam? 

- Är det samma personer som genomför arebetsanalysen? 

- Vem får ta del av analysen? 

- Återanvänder ni eller skapas det nya inför varje ny rekrytering? 

- Görs det för varje tjänst? 

 

- Vad hade du för bakgrund innan du började rekrytera? 

- Har ni någon tidigare erfarenhet/kunskap om arbetsanalys? 

- Var har du/ni fått er erfarenhet? 

- Har du/ni gått någon utbildning inom arbetsanalys/rekrytering? 


