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Sammanfattning 

I takt med att kunskapsintensiva organisationer gjort entré på marknaden ställs allt högre krav 

på individens kompetens. Eftersom organisationer idag har svårt att rekrytera personal som 

matchar deras kompetensbehov har nya former för utbildningar etablerats för att snabbt täcka 

detta behov. Nya intensivutbildningar i form av Accelerated Learning Programs har gjort 

entré på utbildningsmarknaden där studenter under en intensiv period genomför utbildningen 

för att sedan komma ut i arbetslivet. Eftersom den generella synen på utbildning bidrar till att 

organisationer tenderar att premiera den akademiska utbildningen, syftar denna studie på att 

skapa en ökad förståelse gällande vilka kompetenser som anses generera högst värde i 

organisationer. Detta genom att undersöka hur organisationer värderar kandidaternas 

kompetens i själva rekryteringsprocessen beroende på utbildningsbakgrund, samt vem man 

väljer att anställa och på vilka grunder. För att undersöka detta har följande forskningsfrågor 

formulerats och besvarats:  

 

• Vilken typ av rekryteringsstrategi använder sig organisationer av för att täcka ett 

kompetensbehov? 

• Är det någon skillnad på ALP och akademisk utbildning?   

• Finns det andra kompetenser som värderas högre än utbildning? 

 

Sammanfattande slutsatser 

Det dominansförhållande som råder i dagens samhälle tenderar att bidra till synen där den 

akademiska utbildningen ses som den mest legitima formen för utbildning. Trots att den 

akademiska utbildningen anses vara mer legitim hävdar respondenterna att de i 

rekryteringsprocessen inte värderar den akademiska utbildningen högre än Accelerated 

Learning Programs. Här handlar det istället om att individens personliga egenskaper och 

värderingar blir avgörande för en eventuell anställning. Däremot anses det att individer som 

besitter en akademisk utbildning är berättigade att ställa högre krav gällande lön, arbetsvillkor 

och andra förmåner vid en anställning och tillskrivs därför ett högre värde än andra former för 

utbildningar.  

 

Nyckelord: Akademisk utbildning, Accelerated Learning Programs, habitus, kompetens, 

kulturellt kapital, rekryteringsstrategier, utbildning 
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1 Introduktion 
I dagens samhälle ställs det allt högre krav på kompetens eftersom de kapitalintensiva 

verksamheterna har minskat samtidigt som de kunskapsintensiva verksamheterna etablerats 

på marknaden (Allvin, Aronsson, Hagström, Johansson & Lundberg, 2006). Enligt Wikström 

och Martin (2012) har kunskapsekonomin gjort entré på marknaden, vilket innebär att 

anställdas immateriella tillgångar såsom kompetens värderas högt av företag. Svenska 

företags framtida konkurrenskraft kommer till stor del handla om att kunna konkurrera med 

just kompetens vilket bidrar till att medarbetarna ses som företagets viktigaste resurs. Behovet 

av specialiserad arbetskraft har på grund av kunskapsekonomins entré på marknaden ökat 

vilket, enligt Wikström och Martin (2012), orsakar svårigheter för företag att rekrytera och 

matcha medarbetare med rätt behov och kompetens. Som en konsekvens av att kompetens 

blivit allt viktigare diskuterar Allvin et al (2006) problematiken kring att företag ständigt 

måste anpassa sig till arbetsmarknaden vilket i sin tur ställer höga krav på individerna och 

deras kompetens. Individen förväntas besitta tekniska- och sociala kunskaper för att kunna 

möta de krav som ställs på arbetet. En orsak till detta är enligt Allvin et al (2006) att 

kvalifikationskraven ökat i arbetslivet genom att lågkvalificerade arbeten minskat samtidigt 

som det tillkommit fler högkvalificerade arbeten. Eftersom behovet av specialiserad 

arbetskraft ökat i takt med att kunskapsekonomin etablerats på marknaden kan det ses som att 

samhället lider av kompetensbrist.  
 

Arbetslösheten låg i april 2019 på 6,2 procent, vilket motsvarar ca 338 500 personer 

(Ekonomifakta, 2019). Trots att så många individer är arbetsföra har organisationer alltså 

svårt att matcha medarbetare med rätt kompetens. För att försöka öka graden av specialiserad 

arbetskraft och få ut fler individer med rätt kompetens på arbetsmarknaden har Accelerated 

Learning Programs (ALP) etablerats. ALP är en intensivutbildning för vuxna som baseras på 

praktiskt lärande i högt tempo och kan ses som ett komplement till den traditionella 

akademiska utbildningen. Utbildningen sträcker sig under tre intensiva månader där företag 

satsar på att rekrytera ambitiösa kandidater som anses ha rätt potential för att täcka den 

kompetens som är eftertraktad på marknaden. Företag som tillhandahåller ALP erbjuder 

företag skräddarsydda utbildningar för att lösa företagens kompetensbrist där kandidaterna 

blir specialiserade inom de yrkesroller som det är brist på på arbetsmarknaden. ALP kan alltså 

ses som en utbildningsform som täcker den kompetensbrist som arbetsmarknaden präglas av 

och den kompetens som individer genererar under utbildningsförfarandet blir alltså värdefull 

för organisationer. Medarbetarnas kompetens är således företagens viktigaste resurs och för 
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att organisationer ska kunna tillgodose sig med den kompetens de behöver för att vara 

konkurrenskraftiga blir rekrytering av rätt medarbetare och rätt kompetens avgörande.  

1.2 Problembakgrund 

Inom Human Resource Management (HRM) betraktas människan som en resurs där det 

handlar om att utnyttja den mänskliga arbetskraften på bästa sätt (Alvehus & Jensen, 2015). 

En viktig del av HRM-processen i företag blir således själva rekryteringen, eftersom rätt 

person måste rekryteras för att matcha de kompetenser som organisationen är i behov av eller 

rentav saknar. Enligt Alvehus och Jensen (2015) präglas rekryteringsarbetet av ett “rätt person 

på rätt plats”-tänkande, vilket blir extra tydligt när det talas om kunskapsintensiva företag. I 

kunskapsintensiva företag anses medarbetarna, precis som inom HRM, vara de främsta och 

viktigaste resurserna för ett konkurrenskraftigt företag (Alvesson, 2004). Kunskapsintensiva 

företag, såsom exempelvis IT- och konsultverksamheter, anses erbjuda marknaden 

sofistikerad kunskap samt kunskapsbaserade produkter, där många anställda har akademisk 

utbildning och relevant erfarenhet av branschen. Utbildning ses som en indikation på 

kompetens som legitimerar expertis samt de höga kostnader som dessa kompetenta 

medarbetare för med sig (ibid). Dessa välutbildade och kompetenta medarbetare har således 

ett övertag i organisationer. Alvesson (ibid) hänvisar till Drucker som hävdar att arbetsgivare i 

kunskapsintensiva organisationer står i ett beroendeförhållande till dessa medarbetare och att 

det endast är de oerfarna medarbetarna som står i ett beroendeförhållande till sin arbetsgivare. 

Detta kan ses som att erfarna, kompetenta, medarbetare är eftertraktade på arbetsmarknaden 

särskilt när det gäller yrken som lider av kompetensbrist.  
 

Tidigare forskning pekar på att företag tenderar att rekrytera personal som påminner om den 

personal som redan finns i företaget och de flesta rekryter har en akademisk 

utbildningsbakgrund, vilket leder till homogenitet i rekryteringsprocessen. Vidare visar 

forskningen på att anställda inom kunskapsintensiva företag ofta ses som marknadsbaserade 

resurser. Detta innebär att de anställda ses som kunder, resurser och handelsvaror (Alvesson, 

2004). Även om många företag idag lägger stor vikt vid att deras anställda ska vara 

välutbildade måste de som tidigare nämnt anpassa sig till arbetsmarknaden. Enligt Wikström 

och Martin (2012) kommer den ökade specialiseringen av yrkesroller bidra till att företag 

kommer ha svårt att matcha rätt medarbetare med rätt behov och kompetens. Därför kan ALP 

ses som ett relevant utbildningsalternativ när företag snabbt vill få in specialiserad kompetens 
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i företaget. Detta eftersom utbildningsformen bygger på att snabbt tillgodose marknaden med 

den kompetens som saknas.  
 

Förespråkare av ALP argumenterar för att ALP erbjuder lika många praktiska lärande-timmar 

som en akademisk utbildning, men under en kortare mer intensiv period. Trots detta anses ett 

av problemen med ALP, enligt Brookfield (2003), vara just att utbildningen har reducerad 

kontakttid med lärarna. Det hävdas att den reducerade kontakttiden hindrar studenter från 

självständigt kritiskt tänkande, att utveckla analytiska färdigheter samt etablera djup kunskap 

inom utbildningsområdet. Det kan således uttryckas som att ALPs validitet ifrågasätts. En 

annan vanlig kritik som Brookfield (2003) redovisar är att ALP och dess utbildningstakt 

uppmanar studenter till att genomföra utbildningen så fort som möjligt, utan att reflektera 

över vad de faktiskt lär sig. Samtidigt anses ALP ha övertaget över den mer traditionella, 

akademiska utbildningen, av två liknande anledningar. För det första tillbringar studenterna 

inte lika mycket tid med lärare och studiekamrater vilket ökar möjligheten att utveckla egna 

synpunkter och kompetenser genom att självständigt arbeta med problemlösning. För det 

andra anses ALP öka chansen för att studenter är öppna för andra sätt att tänka på vilket 

påstås utmana den dominanta ideologi som traditionella akademiska utbildningar präglas av 

(Brookfield, 2003).  

1.3 Problematisering 

Den traditionella akademiska utbildningen anses många gånger vara den mest legitima 

formen för utbildning när det gäller att rekrytera medarbetare till högkvalificerade arbeten. 

Detta ligger i linje med Bourdieus (1986) teori om olika former av kapital, där det kulturella 

kapitalet anses vara en tillgång i form av exempelvis utbildning. Det kulturella kapitalet 

handlar enligt Bourdieu om dominansförhållanden som tenderar att gälla samhället i dess 

helhet, och ska således betraktas som en symbolisk tillgång först om det av många eller alla 

grupper i samhället uppfattas som mer värd än andra (Broady, 1990). Den traditionella 

akademiska utbildningen anses vara prestigefull och legitim i arbetsgivarnas ögon. Detta 

eftersom det kan ses som en symbolisk tillgång då den kompetens individer tillhandahåller sig 

genom utbildningen uppfattas som mer värdefull av de flesta grupper i samhället när det 

jämförs med individer som inte har en akademisk utbildning och därför inte besitter denna 

kompetens. Tidigare forskning pekar på att den akademiska utbildningen är den mest legitima 

formen för utbildning eftersom den anses bidra till att studenter utvecklar ett analytiskt- och 

kritiskt tänkande. Samtidigt säger forskningen att ALP är en utbildningsform som har 
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övertaget över den mer traditionella akademiska utbildningen eftersom studenterna tvingas 

utveckla ett analytiskt- och kritiskt tänkande som konsekvens av bristen på lärarledd tid. 

Utifrån detta kan alltså ALP anses generera samma kompetenser som den traditionella 

akademiska utbildningen som är värdefulla för organisationer samtidigt som den generella 

synen på utbildning dock bidrar till att arbetsgivare tenderar att premiera 

universitetsutbildningar. Eftersom ALP anses utmana och, enligt ALP-förespråkare, till och 

med ha övertaget över den traditionella akademiska utbildningen, blir det således en fråga om 

hur kompetens värderas i rekryteringsprocesser beroende på utbildningsbakgrund samt vem 

väljer man att anställa och på vilka grunder. 

1.4 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att skapa en ökad förståelse för vilka kompetenser som anses 

generera högst värde i organisationer. Detta genom att undersöka hur organisationen värderar 

kandidaternas kompetens i rekryteringsprocessen. För att undersöka detta kommer vi att 

besvara följande frågor: 
 

• Vilken typ av rekryteringsstrategi använder sig organisationer av för att täcka ett 

kompetensbehov? 

• Är det någon skillnad på Accelerated Learning Programs och akademisk utbildning?   

• Finns det andra kompetenser som värderas högre än utbildning? 

1.5 Disposition 

För att skapa en grundläggande förståelse för begreppet kompetens presenteras i kapitel två de 

teorier som uppsatsen använt som teoretisk utgångspunkt. Här presenteras Bourdieus 

kapitalteori som sedan sätts i relation till rekryteringsstrategier och kompetensbegreppet samt 

en redogörelse för hur dessa teorier är avsedda att behandlas. För att läsaren ska få en 

förståelse för hur denna studie har genomförts presenteras valet av en kvalitativ metod i 

kapitel tre där även urval och genomförande redogörs för att skapa en tydlig bild av hur vi 

gått tillväga gällande insamling av empiri samt hur materialet analyserats. I kapitel fyra 

redogör vi för vår empiri som i samma avsnitt analyseras med hjälp av hermeneutiken för att 

ge läsaren inblick i hur det empiriska materialet sätts i relation till tidigare forskning. I kapitel 

fem presenteras och diskuteras de slutsatser som studien genererat för att besvara studiens 

syfte och frågeställningar samt relateras till det vetenskapliga problemet som formulerats i 

uppsatsens inledning. Här redogör vi även för våra reflektioner kring studien och avslutar med 

att ge förslag till framtida forskning. 
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2 Teori 
I denna studie har tre teorier använts som verktyg och analysstöd: 1) kapitalteori, 2) Human 

Resource Management samt 3) Kompetensbegreppet. Bourdieus kapitalteori har fungerat som 

teoretisk utgångspunkt för att skapa en förståelse för hur olika typer av kapital påverkar 

organisationers bedömning av kandidaternas kompetens, med fokus på kulturellt kapital. 

Kapitalteorin har sedan satts i relation till teorierna om Human Resource Management och 

kompetensbegreppet. Teorin om Human Resource Management, och specifikt 

rekryteringsstrategier, har använts för att visa på hur organisationer resonerar när de har ett 

behov av att anställa ny personal. Avsnittet om kompetensbegreppet fungerar primärt som en 

begreppslig konstruktion vars olika typer av definitioner har varit till stöd under 

analysprocessen. 
 

2.1 Bourdieus kapitalteori 

Habitus, fält och kapital är tre centrala begrepp som är viktiga att känna till för att förstå 

grunden i Bourdieus teoretiska utläggningar. Det första begreppet ”habitus” beskrivs av 

Bourdieu som ett ”system av varaktiga och överförbara dispositioner, strukturerade 

strukturer som är ägnade att fungera som strukturerande strukturer” (Broady, 1990, s. 228). 

Detta system av dispositioner finns enligt Bourdieu nedlagt i kroppen och bestämmer hur 

människor handlar, tänker, uppfattar och värderar i givna sociala sammanhang. Det andra 

begreppet ”fält” definieras som ”ett system av relationer mellan positioner besatta av 

specialiserade agenter och institutioner som strider om något för dem gemensamt” (Broady, 

1991, s. 226). För att kunna strida om något för fältet gemensamt krävs det auktoritet och 

inflytande, vilket individen får av resurser i form av olika kapital för att vinna erkännande och 

makt. Enligt Bourdieu är begreppen habitus och kapital nära knutna till varandra eftersom 

människors habitus är formade av bestämda sociala betingelser, där kapitalarternas fördelning 

är av grundläggande betydelse. Enligt Bourdieu (1986) innebär kapital inte enbart ekonomiskt 

kapital, utan anser att kapital även inkluderar två andra kapitalformer. De former av kapital 

som Bourdieu talar om är således: 1) ekonomiskt kapital – monetärt kapital, 2) socialt kapital 

– sociala nätverk som används för att individer ska kunna nyttja varandra och varandras 

resurser, 3) symboliskt kapital – det som erkännes. Detta innebär att kapitalbegreppet inte 

enbart ska ses i termer av den ekonomiska teorins definition. Bourdieu anser att det även är 

nödvändigt att förstå det sociala livets struktur, vilket görs i enlighet med socialt kapital, 

ekonomiskt kapital samt symboliskt kapital.  
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Det symboliska kapitalet definieras som ”det som av sociala grupper igenkännes som 

värdefullt och tillerkännes värde” (Broady, 1990, s. 171). Det mest bekanta av Bourdieus 

begrepp är det ”kulturella kapitalet” som ses som en underkategori till det symboliska 

kapitalet och inbegriper exempelvis en examen från ett respekterat universitet (Broady, 1990). 

Bourdieu anser att en “född intellektuell är uppvuxen i en familj där det kulturella kapitalet 

väger mycket tyngre än det ekonomiska kapitalet, medan industriledarens barn ärver kapital 

med den omvända fördelningen” (Broady, 1990, s. 230). Det kulturella kapitalet handlar 

således, till skillnad från det symboliska kapitalet, om dominansförhållanden som tenderar att 

gälla samhället i dess helhet, och ska således betraktas som en symbolisk tillgång först om det 

av många eller alla grupper i samhället uppfattas som mer värdefulla än andra (ibid.). Det 

kulturella kapitalet kan sammanfattningsvis tolkas som en förmåga att handla på ett 

finkulturellt manér. 
  
Palme (2008, s. 18) talar i sin studie om ”Det kulturella kapitalet” om tillgångar, och 

argumenterar för att ”en tillgång är av symbolisk natur när dess verksamma kraft vilar på 

andras erkännande, på tron på en egenskap, en kunskap, ett värde av något slag är 

eftersträvansvärt eller beundransvärt och ger den som äger det auktoritet och legitimitet”. 

Detta innebär således att för att ett symboliskt kapital ska existera, krävs det ett erkännande av 

andra människor. Det kulturella kapitalet, som kan betraktas som en underkategori till det 

symboliska kapitalet, framkom när Bourdieu studerade skillnader i studieprestation mellan 

skolelever av olika klasstillhörigheter (Broady, 1990). Begreppet kulturellt kapital växte 

således fram ”för att förklara systematiska skillnader som återkommit i empiriska analyser av 

kulturella praktiker och av utbildningssystemet” (Palme, 2008, s. 45), och det är främst denna 

form av kapital som vår studie kommer att ta utgångspunkt i. Det kulturella kapitalet används 

i denna studie för att identifiera vilka kompetenser som utgör ett värde för organisationer. 
 

2.1.1 Det kulturella kapitalet  

Det kulturella kapitalet kan enligt Bourdieu (1986) uttryckas i tre former: 1) förkroppsligad 

form, 2) objektform, och 3) institutionaliserad form. Den förkroppsligade formen av det 

kulturella kapitalet beskrivs som de vanor, bildning och benägenheter som förvärvas under 

socialiseringsprocessen och som blir en del av individens habitus. Det förkroppsligade 

kulturella kapitalet kan således ses som egenskaper som härleds till det faktum att de är 

kopplade till kroppen. Ackumuleringen av denna form för kulturellt kapital förutsätter således 
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ett förkroppsligande av dessa egenskaper som är tidskrävande för individen, och är således tid 

som individen måste investera i för att det ska anses vara legitimt och skapa auktoritet. Den 

tid som individer investerar i sig själva, kan enligt Bourdieu (1986), vara i form av utbildning 

som anses skapa ett positivt värde för individen som bidrar till ett försprång på 

arbetsmarknaden. Eftersom förvärvningen av förkroppsligat kapital är en tidskrävande 

process är storleken på en individs kulturella kapital beroende av den mängd tid som kan 

individen kan investera och av denna anledning kan det inte på något sätt köpas. Trots att det 

kulturella kapitalet inte kan köpas, kan det till viss del förmedlas från ens föräldrar och är 

således kopplat till det ekonomiska kapitalet. Även om möjligheten för utbildning inte baseras 

på det ekonomiska kapitalet i Sverige, argumenterar Bourdieu (1986) för att föräldrar i 

Frankrike som har ekonomiska resurser har bättre möjligheter att erbjuda sina barn lång 

utbildning. Genom detta tillåter de en tidskrävande process genom att ge sina barn 

möjligheten att förvärva konkurrenskraftiga fördelar jämfört med barn vars föräldrar inte har 

samma förutsättningar gällande det ekonomiska kapitalet.  
 

Det kulturella kapitalet i objektform skiljer sig från den förkroppsligade formen av kulturellt 

kapital genom att det baseras på externa objekt som kan överföras från person till person, 

exempelvis böcker, målningar, skulpturer etc. Trots att det objektiverade kulturella kapitalet 

skiljer sig från det förkroppsligade kulturella kapitalet förutsätter det att individen kan 

använda föremålet på rätt sätt. Det kulturella kapitalet kan i objektform förklaras genom att 

individen använder produkten av sin samlade kompetens i ett objektifierat tillstånd. Det 

objektfierade tillståndet är beroende på effekten av den form för distribution varpå hur man 

använder de samlade resurserna och förhållandet mellan användningen av dem mellan en 

person och de resurser i form av kompetenser som finns tillgängliga (Bourdieu, 1986). Detta 

genererar i sin tur vinst som förmedlas i det konkurrensförhållande som individer med 

kulturellt kapital och andra personer som anses ha liknande kompetenser som strävar efter 

samma mål. Det kulturella kapitalet i objektform innebär således att ett visst mått av 

förkroppsligat kapital är nödvändigt och det objektiverade kulturella kapitalet kan således 

endast ses i relation till den förkroppsligade formen av kulturellt kapital. Det är alltså först när 

det är brist på kompetens och det när det råder konkurrens om de resurser som finns 

tillgängliga som en individs kulturella kapital tillskrivs ett värde. 
 

Istället för att behöva bevisa sin faktiska förkroppsligade kompetens kan individen, genom 

den institutionaliserade formen för kulturellt kapital, ge indikation på att hen har en viss nivå 
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av bildning och kompetens. Den institutionaliserade formen för kulturellt kapital innefattar 

formella kompetensintyg i form av exempelvis en universitetsexamen som inte, i varje fall 

inte i Sverige, nödvändigtvis baseras på föräldrarnas ekonomiska kapital. Detta är något som 

ofta lyfts fram i rekryteringsprocesser, där en examen från ett anrikt universitet ofta ger ett 

försprång på arbetsmarknaden. Detta certifikat på kulturell kompetens, och därmed ett bevis 

på akademiska kvalifikationer, används ofta som en urvalsprincip där individen differentierar 

sig på arbetsmarknaden. Det institutionaliserade kapitalet innebär således att utbildning 

tillskrivs ett legitimt, erkänt värde på marknaden och som särskiljer framgångsrika kandidater 

från de mindre framgångsrika. Genom detta institutionaliseras en grundläggande skillnad 

mellan officiellt erkänd, garanterad kompetens och kulturellt kapital där individen ständigt 

måste bevisa sin faktiska förkroppsligade kompetens. Utbildningssystem fungerar enligt 

Bourdieu genom att det kulturella kapitalet konverteras till utbildningskapital som i yrkeslivet 

och den övriga sociala världen ger tillgång till en särskild kultur som i sin tur kan konverteras 

till andra former av kapital, exempelvis ekonomiskt kapital i form av lön samt symboliska 

kapitalarter som är knutna till olika yrkesområden (Broady, 1990). 
 

Kapital är alltså inte, enligt Bourdieus mening, bara något som utbytes i största allmänhet, 

utan är något vars värde erkännes och som det existerar en marknad för (Broady, 1990, s. 

219). Finns det ingen efterfrågan så minskar det kulturella kapitalets värde eller blir rentav 

obetydligt. Här spelar även det sociala kapitalet stor roll, då det kan ses som grunden för högt 

kulturellt kapital. Ju större det sociala nätverket är, desto större är chansen att medlemmarna i 

nätverket kan ta del av den gemensamma kapitaltillgången av ekonomiskt, kulturellt och 

symboliskt kapital (Bourdieu, 1986).  
 

2.2 Human Resource Management - rekryteringsstrategier 

Bourdieus kapitalteori kan spela en viktig roll i organisationers rekryteringsprocesser där 

individens habitus kopplat till det kulturella kapitalet kan vara avgörande för en kandidats 

anställning. Wikström & Martin (2012) diskuterar vikten av att rekrytera rätt person till rätt 

position till organisationen där de hävdar att rekryteringsfrågan är en viktig process på grund 

av den förändrade arbetsmarknaden med ökade krav, kompetensbrist och matchningsproblem. 

Vidare förklarar de när man använder sig av en lämplig rekryteringsstrategi skapar man 

förutsättningar för att göra rätt rekryteringar genom att sammanfatta organisationens 

kompetensbehov. Detta kan bidra till lägre personalomsättning vilket i sin tur leder till lägre 

kostnader. Nilsson, Wallo, Rönnqvist och Davidson (2011) hänvisar till Price (2004) som 
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diskuterar tre olika rekryteringsstrategier som man kan använda sig av innan man sätter igång 

en rekryteringsprocess. Den första strategin författaren talar om är ”rätt person för det aktuella 

arbetet” som handlar om att få rätt person på rätt plats. Detta innebär alltså att denna person 

endast behöver utföra det arbete som hen blivit tilldelad. Den andra strategin handlar om ”rätt 

person för organisationen” vilket innebär att man väljer den person som stämmer överens med 

den kultur som finns i organisationen. Med denna strategi är det således viktigare att 

individens strategi passar ihop med organisationens kultur eftersom den är oförändrad medan 

arbetets karaktär ständigt förändras. Den tredje rekryteringsstrategin som författaren talar om 

är ”rätt person för framtiden” vilket innebär att personen behöver bära på egenskaper såsom 

flexibel och utvecklingsinriktad eftersom man har som utgångspunkt att långsiktigt rekrytera 

för framtiden. Utifrån dessa tre strategier ska vi i förhållande till Bourdieus kapitalteori 

undersöka vilka kompetenser som värdesätts mest under rekryteringsprocessen beroende på 

vilken strategi som används.  
 

En viktig del av organisationers rekryteringsstrategier är enligt Wikström & Martin (2012) att 

identifiera vilket kompetensbehov som finns. Detta görs genom att identifiera vilka 

strategiska positioner som är helt avgörande för konkurrenskraft och genomförandeförmåga 

samt vilka utvecklingsområden man ska satsa på. En del som ingår i rekryteringsprocessen 

innefattar enligt Wikström och Martin (2012) hur organisationer delar in kompetens i 

kärnkompetens och spetskompetens. Individer som besitter kärnkompetens anses vara de som 

är mest lönsamma att fastanställa eftersom de utgör basen för verksamheten. Samtidigt anses 

individer som besitter spetskompetens ha unik kompetens inom vissa specifika områden och 

dessa personer föredrar man ofta att anställa tillfälligt i form av exempelvis konsulter. Om 

organisationen har förmågan att säkerställa att deras medarbetare inte cementeras in i roller 

anses man enligt Wikström och Martin (2012) skapa en kompetent, lättrörlig och flexibel 

personal vilket anses vara det generella målet för organisationer. Många organisationer 

använder sig även av personlighetstester och problemlösningstester för att undersöka 

kandidaters personliga egenskaper, exempelvis kandidatens flexibilitet. Detta bidrar enligt 

Kahlke och Schmidt (2002) till att rekryteraren kan bedöma hur kandidaterna agerar i olika 

situationer, inte döljer något eller överdriver sina förmågor. Personlighetstester beskrivs enligt 

författarna som kandidaters självrapportering, det vill säga hur individen uppfattar sin egen 

personlighet. Detta ligger i linje med Bourdieus (1986) begrepp habitus, där individens 

personliga egenskaper kan ses som något som finns i kroppen och bestämmer hur individen 

handlar, tänker, uppfattar och värderar i givna sociala sammanhang. Avslutningsvis pekar 
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Kahlke och Schmidt (2002) på att kombinationen av flera bedömningsunderlag såsom 

intervju, personlighetstest samt referenstagande ger ett mångsidigt underlag på kandidatens 

beteende.  
 

2.3 Kompetensbegreppet 

Precis som Allvin et al (2006) som menar att kunskapsekonomin gjort entré på marknaden 

anser Idvall och Schoug (2003) att samhället förändrats till ett kunskapssamhälle där 

kunskapsintensiva organisationer har övertaget på marknaden. Av denna anledning anses det 

vara oundvikligt för företag att inte satsa på individers kompetens eftersom det blivit en 

självklar del i arbetslivet med tanke på den grad av ökad specialisering som många yrken idag 

präglas av. Den ökade specialiseringen får konsekvenser för organisationer i form av 

svårigheten att matcha medarbetare med rätt behov och kompetens och således blir valet av 

rekryteringsstrategi avgörande (Wikström & Martin, 2012).  
 

Trots att fler och fler organisationer blir mer medvetna om att kompetens är en central aspekt 

för framgång är själva kompetensbegreppet svårdefinierat. Ofta används begreppet kompetens 

på ett neutralt sätt som bidrar till en tro på att man delar samma förståelse för begreppet när 

det egentligen skiljer sig åt markant (Idvall & Schoug, 2003). Vidare anser författarna att 

kompetens formats av samhälleliga och kulturella föreställningar om vad framgång, 

skicklighet, arbetskapacitet och värdefullt arbete anses vara och ska således inte uppfattas 

som en neutral fråga. Dessa föreställningar kännetecknas av tidsspecifika tolkningar kring 

bland annat kön, ålder samt social- och kulturell tillhörighet. Likt Bourdieu (1986) anses 

således kompetensbegreppet vara kopplat till förståelsen för det sociala livets struktur där 

habitus och kapital är format av bestämda sociala betingelser där fördelningen av olika former 

för kapital får en grundläggande betydelse för individen. Eftersom det kulturella kapitalet 

enligt Bourdieus mening handlar om olika dominansförhållanden i samhället har kompetens 

betydelse för individens framgång och är beroende av synen på vad som anses vara legitim 

kompetens och som anses vara mer värdefulla än andra.  
 

Wikström och Martin (2012) ser på kompetens som en form för överensstämmelse och 

argumenterar för att det måste existera en överensstämmelse mellan vad en viss situation 

kräver och en viss individs förmåga. Förmågor kan handla om att utföra ett uppdrag genom att 

använda specifika kunskaper och färdigheter. Samtidigt talas det om individers personliga 

egenskaper, beteenden och attityder som anses bidra till effektiv och hög prestationsförmåga 



Merita Ala 
Lina Johansson 

Kurskod: SMKK60 

	
15	

som i slutändan ökar företagets konkurrenskraft. Kerstin Keen (1988) definierar kompetens 

genom att dela in det i fem beståndsdelar: 1) färdigheter, 2) kunskaper, 3) erfarenheter, 4) 

kontakter och nätverk samt 5) värderingar (Wikström & Martin, 2012) och är den definition 

som denna studie kommer ta utgångspunkt i. Färdigheter innefattar förmågan att kunna utföra 

något och som ständigt går att utveckla genom övning. Beståndsdelen färdigheter kan således 

ses i relation till Bourdieus (1986) förkroppsligade kulturella kapital som är beroende av den 

mängd tid som individen investerar. Genom att ständigt utveckla sina färdigheter genom 

övning investerar individen således tid i sig själv som i slutändan blir en del av individens 

habitus. Kunskap förvärvas genom formella inlärningssituationer, exempelvis utbildningar 

och kurser, där olika uppgifter kräver olika typer av kunskap. Kunskap kan ses i relation till 

Bourdieus (1986) institutionaliserade kulturella kapital, som innebär att den kunskap som 

individer genererar genom exempelvis utbildningar kan ses som ett certifikat på kulturell 

kompetens. Färdighet i kombination med kunskap anses generera hög prestationsförmåga och 

är således av stor betydelse för organisationer. Erfarenhet är något som individer 

tillhandahåller genom att ta sig tiden till att reflektera över vad de lärt sig vid olika tillfällen 

under livets gång och ses ofta som en betydelsefull kvalifikation på arbetsmarknaden. När 

kompetens bedöms är det inte endast färdigheter, kunskap eller erfarenhet som anses vara av 

betydelse. Även individers förmåga att knyta kontakter, utveckla personliga relationer samt 

utnyttja såväl informella som formella nätverk är av stor betydelse. Merparten av de 

kunskapsintensiva företagen strävar efter en homogen företagskultur där de anställda delar 

samma värderingar, vilket innebär att även individers värderingar blivit allt viktigare. En 

individs värderingar kan ses som det som Bourdieu (1986) benämner som det förkroppsligade 

kulturella kapitalet där individen under sin uppväxt socialiserats in i vissa värderingar som 

efter tid blir en del av individens habitus. Att knyta kontakter, utveckla personliga relationer 

och utnyttja nätverk kan ses i enlighet med Bourdieus (1986) sociala kapital där individer 

använder sociala nätverk för att kunna nyttja andra och sina egna resurser. Förmågan att knyta 

kontakter, utveckla personliga relationer och utnyttja nätverk kan även ses i enlighet med 

begreppet social kompetens, som inte sällan förekommer när företag annonserar ut aktuella 

tjänster. Social kompetens anses många gånger vara en självklar egenskap hos en individ och 

kommuniceras mer eller mindre regelmässigt i platsannonser och anställningskrav. Idvall och 

Schoug (2003) definierar social kompetens som förmågan att kommunicera med andra 

individer. Inte sällan förekommer uttrycket att det är viktigt att “ta folk på rätt sätt”, att vara 

vänlig, glad och serviceinriktad. Den sociala kompetensen blir av stor vikt när kandidater inte 

har ett formellt kompetensintyg att visa upp i en rekryteringsprocess. Det blir då enligt Idvall 



Merita Ala 
Lina Johansson 

Kurskod: SMKK60 

	
16	

och Schoug (2003) av stor vikt vid att individen kan marknadsföra sig själv och betrakta sig 

som ett varumärke genom att kommunicera sin faktiska kompetens samt personliga 

egenskaper i rekryteringsprocessen. Den sociala- eller personliga kompetensen används alltså 

enligt författarna för att bedöma individers förändringsbenägenhet och hur väl de anpassar sig 

till nya villkor. Den sociala kompetensen och det sociala kapitalet är inte endast viktigt för 

individer som inte besitter ett formellt kompetensintyg. Även de individer som har 

institutionaliserat kulturellt kapital, det vill säga som besitter en utbildning, behöver 

kommunicera sin kompetens i rekryteringsprocessen. Detta innebär att man genom att bevisa 

sitt förkroppsligade kulturella kapital med hjälp av sin sociala kompetens. Det kan 

avslutningsvis konstateras att en individs sociala kompetens är en del av Bourdieus (1986) 

förkroppsligade kulturella kapital eftersom det är något som individen utvecklar över tid och 

som sedan blir en del av individens habitus. 
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3 Metod 

I detta avsnitt kommer de metodologiska ansatserna som ligger till grund för arbetet att 

förklaras och försvaras utifrån dess relevans för studien. Det empiriska materialet har 

samlats in genom kvalitativa intervjuer med hjälp av semistrukturerade intervjuer. Studiens 

urval och genomförande diskuteras samt val av analysmetod presenteras. Avslutningsvis 

diskuteras de etiska riktlinjer som studien tagit hänsyn till.  
 

3.1 Kvalitativ metod 

Kvalitativ forskning är en forskningsstrategi som vanligtvis lägger vikt vid ord och som 

kännetecknas av en närhet till forskningsobjektet (Bryman, 2008; Holme & Solvang, 1997). 

En grundläggande beskrivning av kvalitativa metoder innebär att man intresserar sig för 

meningar, eller innebörder, snarare än statistiska samband. Även om den kvalitativa metoden 

i sig inte intresserar sig för statistiska samband så intresserar sig den naturligtvis för samband 

och se de mönster som finns i samhället (Alvehus, 2013). Idén om att det som människor 

upplever som viktigt är viktigt att intressera sig för, och att verkligheten ses som konstruerad 

av de aktörer som befolkar den, anses vara en central del i kvalitativ forskning. Fokus riktas 

således på innebörden och betydelsen i olika sociala sammanhang, snarare än på frekvenser 

(Alvehus, 2013). Målsättningen för denna studie är att undersöka de samband som finns 

mellan olika former av utbildningar och hur organisationer värderar kompetens i 

rekryteringsprocesser, och tar därför det kvalitativa synsättet som utgångspunkt.  
 

3.2 Kvalitativa intervjuer 

Kvalitativa intervjuer präglas av intervjupersonernas egna uppfattningar och synsätt där man 

har ett riktat intresse mot intervjupersonens ståndpunkter. Genom ett mindre strukturerat 

tillvägagångssätt under intervjun låter man således intervjupersonen röra sig i olika riktningar 

under intervjun. På så sätt får intervjupersonen möjlighet att förmedla det som de upplever är 

mest relevant och viktigt. Även genom att vara flexibel gällande ordningsföljden på frågorna 

under intervjun lämnar man utrymme för följdfrågor som kan ge fylliga och detaljerade svar 

(Bryman, 2008). Eftersom vårt huvudsakliga fokus ligger på att skapa ökad förståelse för hur 

kompetens värderas i organisationers rekryteringsprocesser har vi använt oss av 

semistrukturerade intervjuer som insamlingsteknik för vår studie. En semistrukturerad 

intervju utgår ofta från en intervjuguide som består av ett antal på förhand bestämda frågor 

där intervjuaren har frihet i att ställa frågorna i den ordning som anses passa vid respektive 
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intervjutillfälle. Enligt Bryman (2008) är semistrukturerade intervjuer en lämplig 

insamlingsteknik när fokus ligger på att skapa en ökad förståelse för ett särskilt fenomen.  
 

Vid förberedelserna av vår intervjuguide definierades tre specifika teman som vi ville 

behandla. De teman som behandlats under intervjuerna har berört utbildning, kompetens 

samt rekryteringsprocesser. Det första temat som berör utbildning har formulerats i enlighet 

med Bourdieus kapitalteori, där utbildning anses vara ett kapital som skapar värde för 

individen samt bidrar till konkurrensfördelar och som särskiljer de framgångsrika individerna 

från de mindre framgångsrika. Temat kompetens användes i intervjuguiden dels för att skapa 

en uppfattning om intervjupersonernas syn på hur utbildning genererar olika typer av 

kompetens samt om det finns andra kompetenser utöver utbildning som anses vara av mer 

värde. Det tredje temat gällande rekryteringsprocesser har valts ut för att skapa en bild av 

vilken rekryteringsstrategi intervjupersonerna använder sig av beroende på deras syn på 

utbildning och kompetens. Detta är av stor vikt eftersom det är här synen på utbildning och 

kompetens blir som tydligast och som avgör vad som värderas högst. 
 

3.3 Urval och genomförande 

Vid val av företag och intervjupersoner är det viktigt att använda sig av rätt urval för att i stort 

sett få tag på den information man behöver för att besvara forskningsfrågorna. Med ett 

målinriktat urval väljer man på ett strategiskt sätt personer som är relevanta för 

forskningsfrågorna (Bryman, 2008). I vår studie har vi använt oss av ett målinriktat urval när 

det gäller val av både företag och intervjupersoner. Vi har sammanlagt genomfört sju 

intervjuer med fem olika typer av företag. Intervjupersonerna består av fyra personer som 

besitter chefsroller och arbetar delvis eller helt med rekrytering samt tre personer som enbart 

arbetar med rekrytering av personal i rollen som rekryterare. Dessa intervjupersoner anser vi 

varit relevanta till vår studie då de på ett eller annat sätt är involverade i organisationens 

rekryteringsprocess och bär på värdefull information om vilka typer av kompetenser 

som skapar värde för deras organisation samt vilka rekryteringsstrategier de använder sig av 

för att täcka deras kompetensbehov.  
 

Våra två första intervjuer höll vi med ett av de största bemannings- och rekryteringsföretagen 

i Sverige vilket gav oss en bra överblick över vilka typer av kompetenser som skapar värde 

för dem under rekryteringsprocessen. De rekryterar personal som de i sin tur hyr ut till företag 

vilket kan vara en utmaning att matcha rätt kandidat med rätt organisation. Eftersom en av 
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dessa två intervjupersoner på rekryteringsföretaget besitter en chefsroll i organisationen fick 

vi även en bra inblick i hur rekryteringsprocessen ser ut för att arbeta på deras företag. Vidare 

höll vi två intervjuer med två olika IT-företag. Då samhället idag anses lida av kompetensbrist 

och ALP ses som en “lösning” på kompetensbristen utgjorde dessa företag en viktig del av 

vår empiri eftersom de är bekanta med ALP. På så sätt fick vi en tydlig inblick i hur de 

värderar kandidaternas utbildningsbakgrund i deras rekryteringsprocesser. Ytterligare en 

intervju höll vi med en medicinteknisk organisation som marknadsför att de har en väldigt 

stark organisationskultur. Detta gav oss en uppfattning av hur en organisation med en stark 

organisationskultur värdesätter de sökandes kompetenser i deras rekryteringsprocess. 

Slutligen hade vi två intervjuer med en hjälporganisation vilket gav oss en insyn i hur det är 

att arbeta i en organisation som bygger sin verksamhet på att agera vid olika krissituationer 

där det är av stor vikt att snabbt kunna ställa om från vardag till kris. Genom att undersöka 

olika typer av organisationer har det gett oss en övergripande bild av om hur värdet av 

kompetens och utbildningsbakgrund i rekryteringsprocesser skiljer sig något åt beroende på 

typ av organisation. 
 

Intervjuerna på de olika organisationerna utfördes vid olika tillfällen och har tagit 

utgångspunkt i de tre teman som definierats i intervjuguiden. Intervjuguiden har fungerat som 

vägledning under intervjuerna och därför har inte frågorna alltid ställts i samma ordningsföljd 

eftersom respondenterna i vissa fall svarat på frågorna utan att vi har behövt ställa dem. 

Intervjuerna har i genomsnitt varat i en och en halv timme och har genomförts på 

respondenternas arbetsplatser under deras arbetstid. Genom att genomföra intervjuerna på 

respondenternas arbetsplatser har vi enligt Widerberg (2002) kunnat skapa oss ett 

helhetsintryck. Med detta menas att man kan få med sig upplevelser och information som kan 

skapa en värdefull bakgrund för intervjuerna men även för den kommande analysen. En annan 

anledning till att vi höll intervjuerna på respondenternas arbetsplats var för att bäst utnyttja 

respondenternas tid då de hade ett väldigt pressat schema. I enlighet med Widerberg (2002) 

kan intervjuer med ledare vara problematiskt då de är svåra att få kontakt med samt att 

komma överens om en tid. Då samtliga intervjuer utfördes på organisationernas egna kontor 

med en lugn miljö fanns möjligheten att spela in alla intervjuerna. Respondenterna fick reda 

på syftet med inspelningen och fick innan intervjun påbörjats bekräfta sitt samtycke. 

Intervjuerna spelades in med två telefoner för att vara på den säkra sidan på att materialet inte 

skulle försvinna. Enligt Alvehus (2013) är inspelning av intervjuer en fördel för att minska 

risken för feltolkningar. Författaren pekar även på att det är svårt att anteckna tillräckligt fort 
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och samtidigt vara en god lyssnare. Dock kan det begränsa respondenten med hur öppen hen 

vill vara. På så sätt är det viktigt att vara tydlig med de etiska aspekterna för att skapa ett 

förtroende mellan parterna.  
 

3.4 Analysmetod 

Forskare som arbetar med kvalitativt material måste enligt Rennstam och Wästerfors (2015) 

ofta hantera tre typer av problem. Det första problemet man stöter på är kaosproblemet som 

handlar om att materialet som samlats in är ostrukturerat, trots att insamlingen varit relativt 

strukturerad. Det andra är representationsproblemet där forskaren inser att allt insamlat 

material inte kan återges i studien och att något måste framhävas på bekostnad av någonting 

annat. Det tredje och sista problemet som ofta dyker upp är svårigheten i att hävda sig 

gentemot andra forskare eller “tyckare”, det vill säga auktoritetsproblemet. För att vara 

framgångsrik i analysen av materialet och överkomma dessa tre problem föreslår Rennstam 

och Wästerfors (ibid) att forskaren sorterar, reducerar och argumenterar för det. Att sortera 

innebär att forskaren lär sig hitta i materialet, få grepp om dess detaljer och urskilja relationer. 

Att reducera materialet betyder att forskaren kan skära bort eller temporärt stuva undan 

material och istället fokusera på vissa delar genom att lyfta ut och detaljgranska en mängd 

data utan att för den delen bortse från helheten. Efter att ha sorterat och reducerat materialet 

kan forskaren argumentera genom att teoretisera materialet. Ett sätt att sortera, reducera och 

argumentera för det insamlade materialet är att ta hjälp av hermeneutiken och den 

hermeneutiska spiralen. Den hermeneutiska spiralen bygger enligt Fejes och Thornberg 

(2009) på att det finns en dialektik mellan tidigare forskning och det empiriska materialet som 

ska tolkas. Den hermeneutiska spiralen handlar således om en ständig pendling mellan det 

empiriska materialet och litteraturen, det vill säga en så kallad iterativ läsning mellan 

materialets olika delar och materialets helhet.  
 

Första steget i vår analysprocess startade redan under transkriberingen av intervjuerna där vi 

fick möjligheten att bekanta oss med materialet. Utifrån detta gjorde vi vad Rennstam och 

Wästerfors (2015) kallar för en tematisk sortering för att få ordning på vårt empiriska 

material. Vi sorterade materialet genom att identifiera vad respondenterna sagt om utbildning 

och kompetens och satt det i förhållande till de tre olika rekryteringsstrategierna “rätt person 

för det aktuella arbetet”, “rätt person för organisationen” samt “rätt person för framtiden”. 

Därefter har vi satt kompetens, utbildning och de tre rekryteringsstrategierna i förhållande till 

Bourdieus kapitalteori samt kompetensbegreppets fem beståndsdelar. Det empiriska material 
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som inte visade sig tillhöra någon av de tre rekryteringsstrategierna, men som Bourdieus 

kapitalteori kunde appliceras på, bildade ytterligare ett tema som kom att handla om 

anställningen. Denna tematiska sortering innebar automatiskt att vi fick utesluta delar av 

empirin som inte hade någon relevans för vår studie, och har då enligt Rennstam och 

Wästerfors (2015) reducerat materialet. Förutom att sortera och reducera materialet är det 

enligt Rennstam och Wästerfors (2015) viktigt att argumentera genom att teoretisera 

materialet. Detta har vi gjort genom att vi i dialektik med tidigare forskning skapat en egen 

teori med hjälp av vår empiri genom att vi ständigt pendlat mellan tidigare forskning och vår 

insamlade empiri och utifrån detta teoretiserat vårt insamlade material.  
 

3.5 Etik  

Vid vetenskapliga undersökningar är det av stor vikt att förhålla sig till etiska riktlinjer som 

rör individer som studeras. De grundläggande etiska frågorna rör frivillighet, integritet, 

konfidentialitet samt anonymitet för de personer som är inblandade i forskningen där några av 

de etiska principer som gäller svensk forskning innefattar: 1) informationskravet, 2) 

samtyckeskravet, 3) konfidentialitetskravet och 4) nyttjandekravet. Enligt Bryman (2008) 

innebär informationskravet att forskaren ska informera de berörda om undersökningens syfte 

samt att deltagandet är frivilligt. Detta innebär att deltagarna när som helst har rätt att hoppa 

av om de inte längre önskar att vara med. Samtyckeskravet innebär att deltagarna har rätt att 

själva bestämma över sin medverkan och kan således vägra delta utan att behöva ange ett skäl 

för det. Här är det även av stor vikt att deltagarna har fått fullständig information om studiens 

syfte och upplägg för att de ska kunna lämna ett frivilligt samtycke. Konfidentialitetskravet 

handlar om att uppgifter om deltagarna ska behandlas med största möjliga konfidentialitet och 

att personuppgifter ska förvaras på ett säkert sätt så obehöriga inte kan komma åt dem. 

Dessutom ska de uppgifter som samlats in om enskilda personer endast användas för 

forskningsändamålet enligt nyttjandekravet.  
 

För att säkerställa intervjupersonernas rättigheter presenterades syftet med studien för 

respondenterna redan vid intervjuförfrågan och upprepades inledningsvis vid själva 

genomförandet av intervjuerna. Samtliga intervjupersoner blev även informerade om att deras 

deltagande är frivilligt och anonymt och bads om samtycke för att spela in intervjuerna. 

Samtliga intervjuer har spelats in för att möjliggöra goda tolkningar samt en bra analys vilket 

ligger i linje med vad Bell (2006) belyser: att det genom inspelade intervjuer skapas goda 

förutsättningar att gå tillbaka och kontrollera exakta ord för att kunna citera. Genom att spela 
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in intervjuer säkerställs även att den information som studien hänvisar till är korrekt samt att 

vi kunde ägna full uppmärksamhet åt respondenterna under intervjuerna. Samtliga intervjuer 

har ordagrant transkriberats för att lätt kunna gå tillbaka i det insamlade materialet. För att 

visa på god forskningsetik kan man, enligt Alvehus (2013), erbjuda deltagarna en kopia på det 

färdiga arbetet, vilket samtliga respondenter erbjudits.  
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4 Analys 

I följande avsnitt kommer synen på olika typer av utbildningar och kompetenser i 

organisationers rekryteringsprocesser analyseras utifrån Bourdieus kulturella kapital i 

relation till kompetensbegreppet. Dessutom analyseras det hur synen på olika typer av 

utbildningar och kompetens är beroende på vilken av de tre rekryteringsstrategierna ”rätt 

person för det aktuella arbetet”, ”rätt person för organisationen” samt ”rätt person för 

framtiden” som organisationen använder sig av. Avslutningsvis analyseras det om synen på 

utbildning skiljer sig åt när organisationer efter rekryteringsprocessen ska anställa en ny 

medarbetare.  
 

4.1 Rätt person för det aktuella arbetet  

En av de rekryteringsstrategier som lyfts fram är den som Price (2004) benämner som “rätt 

person för det aktuella arbetet” där en ny medarbetare anställs endast i syfte att utföra det 

arbete som de rekryterats för (Nilsson et al., 2011). IB som arbetar på bemannings- och 

rekryteringsföretaget beskriver att många teknikföretag ofta vill anställa personal som är 

utbildade inom ett specifikt område i syfte att endast utföra specifika arbetsuppgifter: 
 

”Teknikföretag som vill ha extremt nischad personal... ja men helt enkelt vill ha en person 

som gör det här liksom…” IB 

 

Denna rekryteringsstrategi används av IB som rekryterar kandidater till andra företag samt IG 

som rekryterar internt till företaget hen arbetar på. IB förmedlar att kunder kan ställa vissa 

krav gällande specifika utbildningar vilket då blir avgörande för om en kandidat ses som 

aktuell för en tjänst. IG anser att den akademiska utbildningen är av stor vikt när 

kunskapsintensiva tjänster ska tillsättas eftersom det ställer höga krav på att kandidaten har 

med sig en teoretisk förståelse för att förstå hur organisationen som helhet fungerar samt för 

att kunna genomföra det dagliga arbetet. Samtidigt argumenterar IB för att även om det ställs 

krav på kandidaters utbildning så är det inte nödvändigtvis så att den akademiska utbildningen 

värderas högre än exempelvis ALP- eller yrkeshögskoleutbildningar. Detta innebär att 

kandidaternas utbildning i vissa fall är avgörande, särskilt när det handlar om situationer där 

organisationer anlitar externa aktörer i syfte att rekrytera personal och som ställer krav på 

kandidaternas utbildning. Organisationerna lägger då stor vikt vid det formella 

examensbeviset vilket kan ses i enlighet med Bourdieus (1986) teori om det kulturella 

kapitalet i institutionaliserad form. Utbildningen tillskrivs då ett legitimt, erkänt värde på 
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marknaden som särskiljer framgångsrika kandidater från de mindre framgångsrika (Broady, 

1990), vilket kan härledas till rekryteringsstrategin “rätt person för det aktuella arbetet” där 

organisationer ofta fokuserar på kandidaternas formella kompetens där kunskap utgör den 

huvudsakliga delen. Eftersom ALP och den akademiska utbildningen skiljer sig åt när det 

gäller den mängd tid som individen investerar är den generella uppfattningen att den 

akademiska utbildningen är att föredra på grund av den kompetens den genererar. Samtidigt 

anses ALP generera samma typ av kompetenser, i form av kunskaper, som den akademiska 

utbildningen. Enligt IC är ALP en utbildning som är lämplig när en organisation är i behov av 

specifika kompetenser eftersom han anser att den är mer “hands on” och närmre 

arbetsmarknaden. Hen argumenterar för att bara för att en ALP-utbildning genomförs på 

kortare tid så innebär det inte att den mängd tid studenterna programmerat är mindre än de 

som genomgått en akademisk utbildning: 
 

“Jag har bara bra erfarenheter av ALP... sen är de ju också lite smalare än de som gått en 

längre utbildning för att de har gått igenom färre ämnen, men det är inte nödvändigtvis att de 

har programmerat mindre än de som har gått ett längre program… har du gått ett ALP på 

tolv veckor, då kanske du kan ett programmeringsspråk eller max två. Har du gått en längre 

utbildning så har du kanske lärt dig tre, fyra, fem programmeringsspråk, men det är ju ofta 

från olika paradigmer…” IC 

 

IC anser således att de kunskaper som individen tillhandahåller sig genom utbildning är de 

samma oberoende av utbildningsformen men att de som genomgår en ALP-utbildning blir 

specialiserade i färre system, medan individer som genomgår en akademisk utbildning får en 

bredare mer generell kunskap i fler system. Detta betyder att om du har genererat en specifik 

kunskap i ett specifikt system så anses det vara tillräckligt för att organisationen ska anse att 

kandidaten har den kompetens som krävs. I enlighet med Keen (1988) och definitionen av 

kompetensbegreppets fem beståndsdelar ses kunskap som något som individer tillhandahåller 

sig genom formella inlärningssituationer (Wikström & Martin, 2012), vilket innebär att när 

organisationer använder sig av den här typen av rekryteringsstrategi tenderar att enbart 

fokusera på vad kandidaten har genererat för kunskap genom sin utbildning. Det blir således 

endast en fråga om vilken kompetens kandidaterna kan visa upp genom sitt formella 

examensbevis och inte huruvida personen i fråga faktiskt kan utföra arbetet. Här handlar det 

alltså om att individen besitter institutionaliserat kulturellt kapital vilket är ett bevis på att hen 
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enligt Bourdieu (1986) har en viss nivå av bildning och kompetens i form av ett 

examensbevis.   
 

Även om organisationer i vissa fall ställer krav gällande kandidaternas utbildningsbakgrund 

kan rekryteringsstrategin “rätt person till det aktuella arbetet” anses vara en strategi som inte 

gynnar företaget på lång sikt. Wikström & Martin (2012) hävdar att organisationer strävar 

efter att skapa en kompetent, lättrörlig och flexibel personal. Genom att organisationer 

använder sig av rekryteringsstrategin “rätt person för det aktuella arbetet” tenderar den att 

endast se till vilka kompetenser kandidaten har i form av utbildning. Detta gör att 

organisationen inte undersöker andra kompetenser såsom kandidaternas personlighet eller 

värderingar som kan vara värdefulla för organisationen. Strategin täcker således endast ett 

kompetensbehov på kort sikt eftersom organisationen tenderar att enbart fokusera på vilken 

kompetens de behöver få in i form av kunskap för att utföra det specifika arbetet. Som en 

konsekvens av detta finns det inte något utrymme för att eventuellt titta på andra kompetenser 

som organisationerna kan dra nytta av i framtiden. Problematiken gällande organisationers 

bristande förmåga att se till andra kompetenser än kunskap blir tydlig när organisationer vill 

tillgodose sig med kompetens i syfte att genomföra en specifik arbetsuppgift. Detta bidrar till 

att organisationer tror att en kandidat som inte besitter en akademisk utbildning är lättare att 

rekrytera för att täcka detta kompetensbehov:  
 

“Är behovet här och nu att man behöver någon som stannar i den här tjänsten längre då hade 

jag satsat på den med kortare utbildning som har svårare att byta jobb…” IG  
 

Argumentet som framförs av IG visar på att hen inte är ute efter att ha en lättrörlig och 

flexibel personal utan att man istället vill undvika att i framtiden behöva rekrytera ny 

personal. Här satsar man istället på att få in personal som nöjer sig med att utföra specifika 

arbetsuppgifter och som inte har planer på att söka sig vidare i framtiden. Enligt IG anses inte 

en person med kortare utbildning, såsom ALP, vara attraktiv på arbetsmarknaden och har 

således svårigheter med att söka sig vidare i karriären. Detta innebär att ALP-alumners 

möjligheter inte anses vara lika stora som för individer med en akademisk utbildning. Det 

innebär även att man inte satsar på att utveckla individens kompetenser utan att man istället 

satsar på att “låsa fast” dem i arbetet och i företaget. Genom att endast anställa ny personal för 

att utföra en specifik arbetsuppgift med krav på specifika kompetenser hindrar man 

möjligheten att få in kompetent, flexibel och lättrörlig personal till organisationen eftersom de 
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endast har kompetensen att utföra just det arbete den blivit anställd för. IGs syn på att en 

kandidat med en ALP-utbildning inte har lätt att söka sig vidare i karriären och på så vis är 

lättare att behålla i organisationen visar på att den akademiska utbildningen tillskrivs ett högre 

värde än andra utbildningar. Samtidigt argumenterar respondenterna för att det inte ska göras 

någon skillnad i värderingen mellan olika utbildningar och det är därför viktigt för 

organisationer att ha insikt i att alla individer är olika och strävar efter olika saker. Tron på att 

man kan cementera en kandidat med en ALP-utbildning in i en specifik roll bidrar inte till att 

skapa en lättrörlig och flexibel personal. Dessutom innebär rekryteringsstrategin “rätt person 

för det aktuella arbetet” att organisationer endast löser organisationens kompetensbehov på 

kort sikt och bör därför använda sig av andra rekryteringsstrategier om syftet är att rekrytera 

långsiktigt. 
 

4.2 Rätt person för organisationen 

När det gäller rekryteringsstrategin “rätt person för organisationen” argumenterar 

respondenterna för att det i första hand handlar om individens personliga lämplighet. Här blir 

utbildning alltså inte avgörande för kandidaternas framgång i ett företag till skillnad från 

rekryteringsstrategin “rätt person för det aktuella arbetet” där fokus huvudsakligen ligger på 

kandidaternas utbildning. Som ovan nämnt används ofta rekryteringsstrategin “rätt person för 

det aktuella arbetet” när det finns ett behov av att snabbt täcka ett kompetensbehov, men det 

innebär inte att organisationer som använder sig av ovan strategi inte vill anställa en individ 

som passar in i företagskulturen. Det kan således konstateras att respondenterna ger indikation 

på att mer än en rekryteringsstrategi används och det blir således en fråga gällande vilket 

behov organisationen har. Rekryteringsstrategin “rätt person för organisationen” används 

även i samband med “rätt person för framtiden”, som kommer diskuteras i efterkommande 

avsnitt, där organisationer har som utgångspunkt att långsiktigt rekrytera för framtiden. 

Samtliga respondenter använder på ett eller annat sätt rekryteringsstrategin ”rätt person för 

organisationen” för att täcka kompetensbehovet där vikten ligger i att man väljer personer 

som passar in i organisationskulturen.  
 

När det gäller rekryteringsstrategin “rätt person för organisationen” är det enligt IA som 

arbetar på bemannings- och rekryteringsföretaget viktigt att hitta rätt person som passar in på 

den aktuella arbetsplatsen för att det ska bli en bra match för båda parterna. Även andra 

respondenter yttrar sig genom att påstå att det är viktigt att anställa personer som passar in i 

organisationskulturen där samtliga arbetar mot samma mål.  
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”Det viktigaste är att de verkar ha rätt attityd, rätt ansvarskänsla, rätt intresse… och någon 

man känner att de personerna kommer faktiskt jobba för samma sak som oss. Kanske med 

andra perspektiv men ändå mot samma mål...” IC 

 

IC lägger stor vikt vid att kandidaterna har rätt attityd och intresse vilket tyder på att 

personliga egenskaper är det som värderas högst i rekryteringsprocesser vid användning av 

denna rekryteringsstrategi samtidigt som individers värderingar blir avgörande för att 

organisationen ska känna att den person de anställer arbetar mot samma mål. Det handlar 

alltså om att individens värderingar ska överensstämma med organisationens kultur och 

således även dess värderingar: 
 

”Det handlar också om att du ska ha en culture fit i det som man mäts mot” IF 

 

När organisationer argumenterar som IF tyder det på att när rekryteringsstrategin “rätt person 

för organisationen” används finns det ett övergripande mål om att rekrytera individer som 

passar in i organisationskulturen och det skapas då en homogenitet i rekryteringsprocessen. 

Individers värderingar blir således avgörande eftersom merparten av de kunskapsintensiva 

företagen enligt Wikström och Martin (2012) strävar efter en homogen företagskultur där de 

anställda delar samma värderingar. Individers värderingar är något som internaliseras genom 

socialiseringsprocessen och som är beroende av vilka förhållande de vuxit upp under. Dessa 

värderingar utgör sedan grunden för hur individer värderar i givna sociala sammanhang och 

kan således ses som förkroppsligat kulturellt kapital eftersom denna form för kulturellt kapital 

enligt Bourdieu (1986) beskrivs som de vanor, bildning och benägenheter som förvärvas 

under socialiseringsprocessen och blir en del av individens habitus. Socialiseringsprocessen 

kan inbegripa individers olika familjeförhållanden där Bourdieu argumenterar för att en “född 

intellektuell är uppvuxen i en familj där det kulturella kapitalet väger mycket tyngre än det 

ekonomiska kapitalet, medan industriledarens barn ärver kapital med den omvända 

fördelningen” (Broady, 1990, s. 230). Detta visar på att en individ som är uppväxt i en 

akademisk familj förväntas att själv genomgå en akademisk utbildning och dela detta fälts 

värderingar, men innebär inte att det endast är individer med en akademisk utbildning som 

enligt organisationer har “rätt värderingar”. Trots att individers framgång inte är beroende på 

vilken bakgrund deras föräldrar har, så visar Bourdieus teori om det kulturella kapitalet på att 

individers värderingar är viktiga och att individen internaliserar dessa under specifika 
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omständigheter i socialiseringsprocessen som organisationer sedan kan dra nytta av för att 

skapa en för företaget god organisationskultur. Enligt våra respondenter finns det en tro på att 

om en individ besitter värderingar som organisationen anser är “rätt” är de en bra match för 

organisationen. Detta eftersom det handlar om att organisationen vill att den individ som 

anställs ska dela organisationens värderingar och besitta egenskaper som gynnar 

organisationen på såväl kort sikt som på lång sikt och man har då enligt IF etablerat en 

“culture fit”. 
  
På samma sätt som en individs värderingar är av stor vikt när organisationer rekryterar enligt 

strategin “rätt person för organisationen” är även de personliga egenskaperna en avgörande 

faktor. När respondenterna fick frågan om vilka kompetenser de anser är viktigast när en ny 

medarbetare ska rekryteras hänvisade de främst till individens personliga egenskaper. Dessa 

personliga egenskaper anser IE är något som individen har i sig: 
 

“... personliga egenskaper, det är ju inte någonting som man kan studera sig till…” IE  
 

Samtidigt har organisationen sin egen uppfattning om vilka typer av personliga egenskaper 

som anses vara “rätt”. Det handlar således om en subjektiv bedömning av vad som 

exempelvis anses vara “att ha rätt attityd”. Ett sätt att bedöma kandidaternas lämplighet och 

undersöka deras värderingar är att se till kandidaternas personliga egenskaper, något som ofta 

görs genom personlighetstester under rekryteringsprocessen för att undersöka kandidaternas 

personliga lämplighet. I enlighet med Kahlke och Schmidts (2002) resonemang om att en 

kombination av bedömningsunderlag ger ett mångsidigt underlag för kandidatens beteende 

utför samtliga respondenter fler än en intervju samt referenstagande av sina kandidater under 

rekryteringsprocessen. IA använder sig även av personlighetstester i kombination med 

intervjuer och referenstagning för att få en bild av vad för typ av personlighet kandidaten har i 

syfte för att passa in på kraven som kunderna har gällande personliga egenskaper.  
 

“Personlighetstest är då kopplat till vem du är som person så kanske de är mer i syfte att veta 

vilken person är det som kommer in på företaget…” IA 

 

Det blir således en fråga om att undersöka kandidatens personliga lämplighet, där vikten av 

att undersöka hur kandidaten agerar i vissa situationer är av stor betydelse. Detta görs enligt 

IA genom personlighetstesterna i kombination med intervjuer för att undersöka dels vilka 

styrkor kandidaten har men även hur dessa personliga egenskaper tar form i specifika 
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situationer. Genom att arbeta med kompetensbaserad rekrytering anser IA att man genom att 

be kandidaten berätta om specifika situationer får en bra bild om hur kandidaten agerar i vissa 

situationer och som gör att de kan säkerställa att kandidaten är lämplig för jobbet och passar 

in i organisationskulturen.  
 

Även IF använder sig av ett personlighetstest som kallas för “Galop-profilen” som är en form 

för personlighetstest där man mäter kandidatens styrkor och blir jämförd med exempelvis den 

absolut bästa säljaren: 
 

“Galop-profilen, då mäts du i en intervju… mot hur ser den absolut bästa säljaren ut, vad har 

den absolut bästa säljaren för styrkor… Är det någon som är resultatorienterad eller väldigt 

duktig på att strukturera upp arbetet… Och i de här intervjuerna så ställs det frågor till 

kandidaten som en psykolog lyssnar på... Vilket ordval har du och hur direkt är du…” IF 

 

Genom att mäta kandidaternas styrkor anser IF att de får en bild av hur kandidaten agerar i 

olika situationer och inte överdriver eller döljer sina förmågor vilket enligt Wikström och 

Martin (2012) är personlighetstestets huvudsakliga syfte. Ett personlighetstest kan ses som ett 

sätt för organisationer att bedöma kandidatens personliga egenskaper samtidigt som 

kandidaten får möjligheten att visa upp sitt habitus. En individs personliga egenskaper är 

något som hen har i sig och därför kan ses i enlighet med det system av dispositioner som 

Bourdieu talar om. Enligt Bourdieu inbegriper begreppet habitus ett system av dispositioner 

som finns nedlagda i kroppen och som bestämmer hur människor handlar, tänker, uppfattar 

och värderar i givna sociala sammanhang (Broady, 1990). Kandidaten bevisar sitt habitus 

genom att i personlighetstestet svara på situationsanpassade frågor som ger rekryteraren en 

indikation på hur hen handlar, tänker, uppfattar och värderar i specifika situationer. Eftersom 

respondenterna argumenterar för att kandidaternas personliga egenskaper samt värderingar är 

det som är avgörande i rekryteringsprocessen är det således individernas habitus i 

kombination med det förkroppsligade kulturella kapitalet som blir avgörande när en ny 

medarbetare ska rekryteras.  
 

Till skillnad från habitus, där de personliga egenskaper anses vara något som individen har i 

sig, det vill säga som finns nedlagt i kroppen, så är den förkroppsligade formen av kulturellt 

kapital kopplat till vad individen har med sig för kompetens i form av värderingar, vilka 

färdigheter och vilken kunskap de har med sig från tidigare utbildning samt vilken erfarenhet 
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de har med sig från tidigare arbeten. Eftersom habitus inte anses vara en form för kapital, men 

som ändå är kopplat till det kulturella kapitalet kan det tolkas som att en individs personliga 

egenskaper eller avsaknad av vissa personliga egenskaper inte går att utveckla under tid. Till 

skillnad från habitus, är det förkroppsligade kulturella kapitalet beroende av den tid som läggs 

ned av individen på exempelvis utbildning, och är således ett sätt som individen kan utveckla 

sin kompetens i form av kunskap. Även om det förkroppsligade kulturella kapitalet inte enbart 

syftar på individers värderingar så är det den del av det förkroppsligade kulturella kapitalet 

som kandidater behöver förmedla i rekryteringsprocessen tillsammans med sitt habitus, det 

vill säga deras personliga egenskaper. Detta eftersom det är kandidaternas personliga 

egenskaper och värderingar som organisationer vid användandet av rekryteringsstrategin “rätt 

person för organisationen” grundar den personliga lämpligheten på.  
 

4.3 Rätt person för framtiden 

Den rekryteringsstrategi som kan ses som den strategi som gynnar företaget på lång sikt kan 

anses vara den där man rekryterar personal med framtiden i åtanke. Den tredje 

rekryteringsstrategin handlar således om “rätt person för framtiden” där det enligt Price 

(2004) finns en tanke om att personen som rekryteras ska vara flexibel och 

utvecklingsinriktad (Nilsson et al., 2011). IC anser att det är positivt för organisationer att 

rekrytera individer som de under tid kan forma till kompetenta resurser:  
 

”... ja men ska vi ta in en person ja men då kan vi lika gärna ta in någon vi formar… det finns 

ett uttryck som är “hire for attitude, train for skill”... det är inte jätteviktigt att den personen 

är den perfekta kandidaten tekniskt” IC 

 

Genom att ta in en person i organisationen som man kan forma betyder det att den här 

personen är flexibel och kommer att utvecklas i företaget. Även som IC betonar gällande 

“hire for attitude, train for skill” visar på att om personen har rätt attityd så kan man alltid lära 

upp på plats för att hen ska tillgodoses med de kompetenser som krävs för att vara 

framgångsrik i arbetet. Denna rekryteringsstrategi arbetar även IB gärna med då hen anser att 

en person som har viljan att lära sig är en person man ska satsa på eftersom den förmodligen 

kommer att utvecklas i företaget. Men eftersom IB arbetar på ett bemanning- och 

rekryteringsföretag har hen inte alltid den friheten i rekryteringsprocesserna utan måste 

uppfylla de krav som kunden ställer.  
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“... vi försöker jobba mot hela tiden att ni kanske ska ha någon som liksom har den här viljan 

att lära sig istället.” IB 

 

Även om IB förmedlar att hens personliga åsikt är att man vid en rekrytering i första hand 

borde se till kandidaternas motivation och vilja att lära sig snarare än vad de har för 

utbildningsbakgrund, så är han inte ensam i sin åsikt. Även IG anser att det är viktigt att se till 

kandidaternas vilja att lära sig och rekryterar helst baserat på deras potential och se till deras 

styrkor: 

 

“... så vill vi om möjligt oftast försöka rekrytera på potential... så att hellre en person som är 

junior och har förutsättningar och har en bra potential…” IG 

 

Som konstaterat i avsnittet för rekryteringsstrategin “rätt person för organisationen” finns det 

ett samband mellan habitus och en individs personliga egenskaper. Detta samband framträder 

även under denna rekryteringsstrategi, men handlar mer om kandidaternas motivation och 

attityd. Respondenterna hänvisar regelbundet till att den viktigaste egenskapen är att 

kandidaterna har drivet och viljan att lära sig när man rekryterar på lång sikt för att i 

framtiden undvika felrekryteringar som kan vara kostsamma för organisationen. Eftersom det 

viktigaste under denna rekryteringsstrategi är att kandidaterna är motiverade och har rätt 

attityd blir utbildningar inte avgörande eftersom man anser att det som kandidaterna inte kan 

innan de börjar jobbet går att lösa genom att ständigt kompetensutveckla sin personal. Detta 

är något som IF argumenterar för: 
 

“... det andra kan man alltid fixa... det är viktigare vem du är som person för det andra 

ordnar vi…” IF 

 

Kandidater som rekryteras främst baserat på deras personliga egenskaper innebär att de i 

första hand har sitt habitus att “visa upp”. De har alltså de personliga egenskaper som krävs 

för att anses vara lämpad för arbetet och organisationen. Genom att erbjudas möjligheten att 

utvecklas på arbetet skapar man sig över en längre tid ett kulturellt kapital. Detta kulturella 

kapital tar form som förkroppsligat kulturellt kapital eftersom det i enlighet med Bourdieu 

(1986) är beroende av den mängd tid som investeras i individen. Eftersom individen förvärvar 

det förkroppsligade kulturella kapitalet först efter hen har börjat ett arbete har individen 

enbart sitt habitus att visa upp i rekryteringsprocessen, det vill säga att de har en vilja och ett 
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driv att lära sig. Därför måste individerna förmedla sitt habitus genom att på sätt och vis 

marknadsföra sig själv, genom att betrakta sig själv som ett varumärke. Här handlar det enligt 

Idvall och Schoug (2003) om att man ska ha rätt personlighet och ett optimalt uppbyggt 

nätverk som blir avgörande för att bygga upp sitt varumärke. För att på ett framgångsrikt sätt 

bevisa sitt habitus är det av stor vikt att kandidater kan kommunicera med andra individer. 

Enligt Idvall och Schoug (2003) anses social kompetens många gånger vara en självklar 

egenskap hos en individ som organisationer frekvent lägger stor vikt vid i 

rekryteringsprocesser. Social kompetens definieras här som förmågan att kommunicera med 

andra individer, kunna ta folk på rätt sätt, vara vänlig, glad och serviceinriktad. Det handlar 

således om individers personliga egenskaper där förmågan att kunna kommunicera sitt habitus 

i intervjusammanhang blir avgörande: 
 

“... om du inte har den sociala kompetensen och kan föra dig bra i en intervju, så hur kommer 

du agera i en telefon mot en kund…” IA 

 

Eftersom denna rekryteringsstrategi handlar om att rekrytera rätt person för framtiden samt att 

det viktigaste är kandidaternas personliga egenskaper spelar utbildningen alltså mindre roll. 

Detta är något som även Idvall och Schoug (2003) argumenterar för och i slutändan handlar 

denna rekryteringsstrategi endast om personliga egenskaper och inte om formella 

kompetensintyg. Samtidigt som respondenterna hävdar att de satsar på att rekrytera personal 

genom att endast bedöma den personliga lämpligheten och med ambitionen att utveckla dem 

på arbetsplatsen finns det de respondenter som trots detta anser att en kandidat med en 

akademisk utbildning har kompetenser som andra kandidater inte besitter.  
 

“... om jag vill ha in någon i företaget som jag egentligen tänker att det finns gott om 

utrymme för den här personen att utvecklas vidare då hade jag nog satsat på akademikern.” 

IG 

 

De kompetenser som den akademiska utbildningen anses generera är att individerna under 

denna utbildningsform anses utveckla ett analytiskt- och kritiskt tänkande, vilket kandidater 

som besitter ALP eller en yrkeshögskoleutbildning anses sakna. Enligt Keen innebär 

kompetens olika förmågor som en individ besitter för att kunna utföra något som en viss 

situation kräver. Individers utbildning ses i enlighet med Keen som en kunskap där individen 

genererar olika färdigheter genom övning (Wikström & Martin, 2012). Kandidaters 
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utbildningsbakgrund har enligt respondenterna en inverkan på deras förmåga att vara 

analytisk och kritisk i sitt tänkande: 
 

“... att ha läst en utbildning känner jag har påverkat mig positivt i mitt arbete, det analytiska 

och sättet att tänka på…” ID 

 

Detta gör att de besitter såväl kunskaper som färdigheter i enlighet med kompetensbegreppets 

fem beståndsdelar. Avsaknaden av framförallt kritiskt tänkande är en av de aspekter som 

framkommit i kritiken mot ALP. Denna kritik handlar enligt Brookfield (2003) om att 

studenterna spenderar för lite tid med lärare, vilket hindrar studenterna från att utveckla ett 

kritiskt tänkande, analytiska färdigheter samt tillhandahålla sig djup kunskap inom ämnet som 

studeras vilket bidrar till att ALPs validitet ifrågasätts. Även om respondenterna i första hand 

värderar personliga egenskaper före utbildning eftersom det anses att man kan tillgodose sig 

kompetenser under arbetet, framkommer det indikationer på att det främst är en 

universitetsutbildning som bidrar till att utveckla det analytiska- och kritiska tänkandet och är 

således att föredra före andra utbildningsformer. Detta eftersom en akademisk utbildning på 

tre till fem år anses bevisa att kandidaterna har ett driv och engagemang bara genom att de har 

studerat något. Samtidigt som kritiken gällande ALP tenderar att handla om avsaknaden av 

lärarledd tid anses det samtidigt bidra till att studenterna tvingas lära sig att ifrågasätta och 

lösa problem på egen hand (Brookfield, 2003). Detta bidrar således till att även ALP bidrar 

till att utveckla det analytiska- och kritiska tänkandet trots få lärarledda timmar. De 

respondenter som varit i kontakt med ALP anser att utbildningsformen är ett bra sätt att 

snabbt täcka ett kompetensbehov samtidigt som det för organisationen möjliggör att man kan 

forma och utveckla dessa individer på det sätt man vill så de tillhandahåller kompetenser som 

är värdefulla för organisationen. Enligt IC är ALP av denna anledning en utmärkt 

utbildningsform som inte ska ses som mindre värd än en akademisk utbildning eftersom ingen 

är fullärd oavsett vilken utbildning de har gått.  
 

”Utbildningen är ju ändå ofta inte komplett… det finns ju saker som alla behöver lära sig…” 

IC 

 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att en akademisk utbildning ses som en fördel när 

man rekryterar för framtiden eftersom det anses generera vissa kunskaper och färdigheter som 

är fördelaktiga för organisationen. Samtidigt finns det även andra utbildningsalternativ som 



Merita Ala 
Lina Johansson 

Kurskod: SMKK60 

	
34	

genererar likartade kunskaper och färdigheter men under en kortare tid. Detta visar på att det 

handlar om dominansförhållanden som tenderar att gälla generellt i samhället där den 

akademiska utbildningen anses vara den mest legitima formen för utbildning. Även om 

utbildning ses som ett bra sätt att garantera att individer har den kompetens som krävs är den 

inte avgörande. Det som i slutändan är avgörande när organisationer rekryterar för framtiden 

är att individen ska ha rätt attityd och viljan att lära sig och utvecklas. Det handlar således i 

första hand om personliga egenskaper som ska gynna organisationen på lång sikt.   
 

4.5 Anställningen 

Även om respondenterna pekar på att det viktigaste i rekryteringsprocessen är den personliga 

lämpligheten vid användandet av rekryteringsstrategierna “rätt person för organisationen” och 

“rätt person för framtiden” så är det samtidigt delade meningar gällande kandidaters 

utbildningsbakgrund och hur den värderas vid själva anställningen. IA argumenterar för att 

det kan handla om vem det är som rekryterar och om de själva har en utbildning och att det 

kan påverka hur man värderar den akademiska utbildningen i förhållande till ALP och andra 

utbildningsformer.  
 

“... jag tror att även om det kanske inte ska göras en bedömning så tror jag det kan påverka... 

jag tror att det här är ju ett relativt nytt koncept... där folk kanske är lite tveksamma till 

kortare utbildningar eller liknande…” IA 

 

IA anser således att om rekryteraren besitter en akademisk utbildning kan det indirekt påverka 

bedömningen av kandidaternas utbildning vid en eventuell anställning. Synen på att 

organisationer kan vara tveksamma till ALP av anledningen av att det är en relativt ny 

utbildningsform styrker argumentet om att det råder ett dominansförhållande där den 

akademiska utbildningen anses vara den mest legitima formen för utbildning och kan således 

ses som en symbolisk tillgång. Enligt Bourdieu ska det kulturella kapitalet endast betraktas 

som en tillgång först om det av många eller alla grupper i samhället uppfattas som mer 

värdefulla än andra (Broady, 1990). I detta fall handlar det om att den akademiska 

utbildningen, genom sitt formella kompetensintyg, anses vara mer värdefullt än andra typer av 

utbildningar av anledningen att exempelvis ALP inte är ett välkänt koncept. Den akademiska 

utbildningen har funnits länge och kan i enlighet med Alvesson (2004) ses som en indikation 

på kompetens som legitimerar expertis samt de höga kostnader som det för med sig. Som 

tidigare konstaterat värderas inte kandidaternas utbildningsbakgrund olika beroende på typ av 
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utbildning i själva rekryteringsprocessen men när det kommer till anställningen anser 

respondenterna att kandidaterna kan ställa högre krav gällande lön, anställningsvillkor och 

andra förmåner. Detta visar på att det handlar om ett dominansförhållande som tenderar att 

gälla generellt i samhället där den akademiska utbildningen anses vara den mest legitima 

formen för utbildning. Eftersom intervjupersonerna anser att man med en akademisk 

utbildning kan ställa högre krav vid anställningen så måste kandidaterna bevisa att de besitter 

den kompetens de påstår att de har. Detta görs främst genom Bourdieus institutionaliserade 

form av det kulturella kapitalet men även genom det förkroppsligade kulturella kapitalet. Ett 

examensbevis blir enligt Bourdieus (1986) institutionaliserade kulturella kapital ett certifikat 

på individens kulturella kompetens. Detta certifikat är således ett bevis på att individen 

besitter akademiska kvalifikationer. Eftersom den akademiska utbildningen anses vara den av 

samhället mest accepterade utbildningsformen bidrar det till att samhället formats utifrån 

detta vilket legitimerar högre krav: 
 

“... det tycker jag absolut... just för att de har en universitetsutbildning… har man det så 

säger facket att man kan få den här typen av lön, de här förmånerna…” ID 

 

Även om respondenterna argumenterar för att den akademiska utbildningens värde inte anses 

vara högre än andra typer av utbildningar i rekryteringsprocesserna så tyder ovan citat på att 

den akademiska utbildningen värderas högre när det gäller själva anställningen. Enligt 

Bourdieu (1986) innebär det institutionaliserade kulturella kapitalet att utbildningen tillskrivs 

ett legitimt, erkänt värde på marknaden som särskiljer framgångsrika kandidater från de 

mindre framgångsrika. Kandidaternas akademiska utbildning kan enligt Bourdieu (1986) 

konverteras till ekonomiskt kapital i form av lön genom att den ger tillgång till en särskild 

kultur. Den akademiska utbildningen ger enligt respondenterna en indikation på att 

kandidaten besitter kompetens som i sin tur legitimerar expertis samt de kostnader som förs 

med i form av lön och förmåner. Detta är något som Alvesson (2004) argumenterar för och 

det kan därför ses som att akademiskt utbildade individer har ett övertag på arbetsmarknaden 

när det gäller vilka krav de kan ställa vid en eventuell anställning. Detta eftersom de genom 

det dominansförhållande som råder har en officiellt erkänt kompetens som särskiljer dem från 

individer som besitter ALP och som därför inte kan ställa lika höga krav. 
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“... de med ALP som jag varit med om, då är det ju ofta att de börjar med att bli uthyrda av 

företaget som bekostat utbildningen... och det gör ju att de inte kan ställa högre krav... de är 

ju i en mycket sämre sits där än någon som har gått en universitetsutbildning…” IC  
 

Detta visar på att organisationer som anställer kandidater med en ALP-utbildning är villiga att 

ta fler risker och gå emot det dominansförhållande som råder i samhället eftersom det finns en 

syn på att man är mer säker på de kompetenser som individer genererar genom en akademisk 

utbildning än en förhållandevis ny utbildningsform som ALP. Trots att individen kan visa upp 

sin formella kompetens i form av en akademisk examen bevisar det inte hur individen genom 

sin kompetens faktiskt kan utföra något. Det är här den förkroppsligade formen för det 

kulturella kapitalet spelar in, där kandidaten enligt IB måste kunna bevisa att de kompetenser 

individen tillhandahållit genom sin utbildning kan bidra med något till organisationen. IB 

anser att: 
 

“Man måste kunna motivera vad man kan bidra med till företaget... om en har gått en sådan 

här ALP då kan motivera mer vad man kan bidra med än en som pluggat tre år på 

universitetet, så då kan egentligen tvärtom att den som kan förklara vad man bidra med kan 

ställa högre krav...” IB 

 

Detta innebär således att den individ som kan motivera sin kompetens genom att argumentera 

för att hen har förvärvat specifika kunskaper genom sin utbildning kan ställa högre krav 

gällande lön, förmåner och andra anställningsvillkor. Här handlar således det förkroppsligade 

kulturella kapitalet om hur kandidaten motiverar sin kompetens genom att visa vad hen har 

med sig från utbildningen och är således, i enlighet med Bourdieu (1986), beroende av den tid 

som individen investerat. Även om en ALP utbildning genomförs på betydligt kortare tid än 

en akademisk utbildning anser IB att man genererar liknande kompetenser och att det i 

slutändan handlar om vem som på bästa sätt kan bevisa och motivera sin kompetens. Detta 

innebär att storleken på individens kulturella kapital inte är beroende av den mängd tid som 

investeras räknat i dagar, utan snarare den mängd tid som spenderats under lärarledda timmar. 

Eftersom ALP enligt Brookfield (2003) anses generera lika många praktiskt lärarledda timmar 

som en akademisk utbildning kan den alltså anses legitimera höga krav trots att den totala 

mängd tid är betydligt mindre än en akademisk utbildning. Trots detta är den generella 

uppfattningen att de individer som besitter en akademisk utbildning är berättigade att ställa 
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högre krav vid en anställning än vad en individ som besitter en ALP-utbildning kan, vilket 

påverkas av att ALP inte ses som en legitim utbildningsform.   
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5. Diskussion och slutsatser  
I följande avsnitt presenteras slutsatserna för att besvara studiens frågeställningar. Vidare 

presenteras våra reflektioner kring slutsatserna samt förslag på vidare forskning. 

Slutsatserna bygger på syftet med denna studie som är att försöka öka förståelsen för hur 

organisationer värderar sökandes kompetens i rekryteringsprocesser och om det är andra 

aspekter än utbildning som anses vara mer värdefulla för företagen.  
 

Enlig ovan analys kan det konstateras att organisationer använder olika rekryteringsstrategier 

beroende på vilket behovet av kompetens är. Enligt Wikström och Martin (2012) är det viktigt 

att använda sig av en lämplig rekryteringsstrategi eftersom det skapar förutsättningar att göra 

rätt rekryteringar.  Om behovet är att anställa en individ med en specifik kompetens för att 

lösa en specifik arbetsuppgift används rekryteringsstrategin “rätt person för det aktuella 

arbetet”.  Här blir kompetenser i form av kunskaper som genereras genom utbildning den 

viktigaste kompetensen. Om behovet istället är att rekrytera långsiktigt används 

rekryteringsstrategierna “rätt person för organisationen” samt “rätt person för framtiden”. Här 

läggs det istället stor vikt vid personliga egenskaper och individens värderingar där 

organisationer bedömer detta genom att undersöka kandidatens personliga lämplighet. 

Organisationer som använder sig av rekryteringsstrategierna “rätt person för organisationen” 

samt “rätt person för framtiden” värderar alltså kandidaternas personliga egenskaper och 

värderingar högre än utbildning. När organisationer sedan ska anställa en kandidat görs sedan 

en bedömning utifrån vilken typ av utbildning kandidaten har, om den har någon, och där 

tenderar den akademiska utbildningen att värderas högre än andra typer av utbildningar.  
 

5.1 Rätt person för det aktuella arbetet 

När det gäller huruvida en akademisk utbildning bedöms i rekryteringsprocessen och om den 

bedöms som mer värdefull än andra utbildningsformer är den generella synen att 

utbildningsformen inte har någon betydelse så länge det uppfyller kraven på att kandidaten 

har en utbildning. Dock finns det en syn på att den akademiska utbildningen bidrar med en 

teoretisk förståelse som andra former av utbildningar inte anses generera. Detta är beroende 

på om rekryteraren arbetar internt eller externt med rekrytering och vilken typ av tjänst som 

ska tillsättas samt vilken rekryteringsstrategi som används. När organisationer använder 

rekryteringsstrategin “rätt person för det aktuella arbetet” anses utbildning vara ett krav som 

gör att kandidaten anses vara kvalificerad för arbetet. Här läggs det ingen vikt vid huruvida 
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kandidaten kan utföra arbetsuppgifterna eller om personens egenskaper och värderingar 

passar in i organisationen. Det handlar istället om att kandidaten ska ha ett bevis på att hen har 

de kompetenser i form av kunskaper som arbetet kräver i form av ett certifikat på det 

kulturella kapitalet i form av ett formellt examensbevis. Här blir således det 

institutionaliserade kulturella kapitalet avgörande eftersom utbildning, enligt Bourdieu 

(1986), anses vara ett bevis på en individs kulturella kapital. När organisationer använder sig 

av rekryteringsstrategin “rätt person för det aktuella arbetet” handlar det mer om ett behov 

som finns här och nu vilket gör att man endast tittar på vad kandidaten har för kompetens i 

form av kunskap genom utbildning, vilket bidrar till att organisationen går miste om andra 

kompetenser som är viktiga för organisationen i framtiden. Denna rekryteringsstrategi 

fungerar alltså endast som en kortsiktig lösning för att täcka en organisations kompetensbehov 

och bidrar inte till att skapa en kompetent, lättrörlig och flexibel arbetsstyrka. Av denna 

anledning behöver organisationer komplettera med andra rekryteringsstrategier för att 

minimera risken för kostsamma felrekryteringar.  
 

5.2 Rätt person för organisationen samt rätt person för framtiden 

För att täcka organisationers kompetensbehov är rekryteringsstrategierna “rätt person för 

organisationen” och “rätt person för framtiden” strategier som gynnar organisationer ur ett 

långsiktigt perspektiv. Eftersom man i rekryteringsprocessen lägger stor vikt vid 

kandidaternas personliga egenskaper samt värderingar bidrar man till att skapa en kompetent, 

flexibel och lättrörlig personal. När det gäller rekryteringsstrategin “rätt person för 

organisationen” fokuserar rekryterarna på kandidaternas personliga lämplighet. Det blir här 

viktigt att kandidaterna besitter de egenskaper som organisationen värderar högst samt att de 

delar organisationens värderingar. Här anses inte utbildning vara avgörande för hur 

framgångsrik en individ kommer vara i arbetet utan det viktigaste är att personen passar in i 

företagskulturen och arbetar mot samma mål. Även om rekryteringsstrategin “rätt person för 

framtiden” också tittar på kandidaternas personliga lämplighet så blir kandidatens motivation 

och attityd det som blir avgörande. Om en kandidat inte har viljan och drivet att utveckla sin 

kompetens och lära sig nya saker ses kandidaten inte som en lämplig kandidat för 

organisationen. Eftersom båda dessa rekryteringsstrategier baserar sitt urval på personliga 

egenskaper måste kandidaterna på något sätt förmedla detta. Personliga egenskaper ses som 

något som en individ har i sig, som sitter i kroppen, och kan således definieras som individens 

habitus. Däremot är individens värderingar något som kan utvecklas under en individs 
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uppväxt och är således beroende på vilken “kultur” de tillhör. Om individen har vuxit upp i en 

akademisk familj delar hen troligtvis samma värderingar som sina föräldrar eftersom dessa 

värderingar ofta överförs genom uppväxten. En individs värderingar kan således betraktas 

som ett förkroppsligat kulturellt kapital i enlighet med Bourdieu (1986). Det kan således 

konstateras att när organisationer använder sig av rekryteringsstrategierna “rätt person för 

organisationen” och “rätt person för framtiden” främst bedömer kandidaternas habitus men 

även deras kulturella kapital i form av värderingar. Därför bör en individs personliga 

egenskaper, som tillhör habitus, betraktas som en underkategori till det symboliska kapitalet. 

Detta eftersom organisationer baserar sitt urval på personlig lämplighet där vissa egenskaper 

och värderingar tillskrivs ett erkänt, legitimt värde, som särskiljer de mer framgångsrika 

kandidaterna från de mindre framgångsrika. Att organisationer baserar sitt urval på personlig 

lämplighet visar även på att de personliga egenskaperna ska ses som ett kapital eftersom en 

tillgång enligt Palme (2008, s. 18) “är av symbolisk natur när dess verksamma kraft vilar på 

andras erkännanden, på tron på en egenskap, en kunskap, ett värde av något slag är 

eftersträvansvärt eller beundransvärt och ger den som äger det auktoritet och legitimitet”. 

Detta visar på att organisationer som gör sin bedömning av kandidaters personliga lämplighet 

genom att undersöka deras personliga egenskaper har en tro på att vissa egenskaper gör att 

individen klarar sig bättre i arbetet än de som inte besitter dessa egenskaper. 
 

5.3 Anställningen 

Som konstaterats i analysen värderas olika typer av utbildningar olika när organisationer ska 

anställa ny personal. Om den som rekryterar själv besitter en akademisk utbildning finns det 

en tendens att kandidater med en akademisk utbildning premieras. Det anses att en akademisk 

utbildning är en legitim grund för att kandidater ställer högre krav gällande lön, 

anställningsvillkor och andra förmåner. Även om kandidaters utbildningsbakgrund inte 

värderas olika i själva rekryteringsprocessen råder det ett dominansförhållande i samhället där 

den akademiska utbildningen ses som den mest legitima form för utbildning. Den akademiska 

utbildningen uppfattas således som mer värdefull än andra utbildningar genom det 

institutionaliserade kulturella kapitalet, där en examen från en akademisk utbildning ses i 

enlighet med Bourdieus (1986) kapitalteori som ett bevis på att individen besitter akademiska 

kvalifikationer. Det argumenteras för att kandidater som har en akademisk utbildning har med 

sig andra kompetenser än de som genomgått exempelvis ALP trots att ALP enligt Brookfield 

(2003) genererar samma kompetenser. Dessa kompetenser handlar främst om att man 
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utvecklat ett analytiskt- och kritiskt tänkande. Brookfield (2003) hävdar dessutom att ALP-

utbildningen har ett övertag på arbetsmarknaden men i denna studie har det framkommit att 

den akademiska utbildning ses som prestigefull i arbetsgivarnas ögon och därför anses 

kandidater som besitter denna utbildning vara berättigade högre lön, bättre arbetsvillkor samt 

fler förmåner. Det kan således konstateras att den akademiska utbildningen har övertaget över 

ALP när det kommer till själva anställningen. 
 

Avslutningsvis kan vi genom denna studie konstatera att personliga egenskaper blir egen form 

av kapital som värderas högre än både kompetens och därmed även utbildning när det gäller 

rekryteringsstrategierna “rätt person för organisationen” och “rätt person för framtiden”. Det 

är det absolut viktigaste för organisationer att få in en person som delar samma värderingar, 

som har de “mest lämpade” egenskaperna. Personliga egenskaper anses inte vara en 

beståndsdel av kompetensbegreppet, men kan ses som en del av Bourdieus habitus. Det är 

alltså inte någon av kompetensbegreppets fem beståndsdelar som anses vara kandidatens 

värde utan det handlar istället om Bourdieus värde av det förkroppsligade kapitalet kopplat till 

habitus. 
 

5.4 Avslutande reflektion samt förslag till framtida forskning 

Eftersom merparten av respondenterna förmedlar att personliga egenskaper och värderingar är 

de viktigaste bedömningsgrunderna i rekryteringsprocessen tyder det på att organisationer har 

en bild av vad som anses vara “rätt” egenskaper. Organisationer använder sig då av någon 

form av egenskapskarta där vissa egenskaper värderas högre än andra och blir då avgörande 

för kandidaternas möjligheter till en anställning. Om organisationer nu anser att de personliga 

egenskaperna samt värderingar är det som är avgörande, vad finns det då för tanke med att 

använda sig av CV-baserad urvalsmetodik? Genom att istället använda sig av CV-lös 

rekrytering där kandidaten får möjlighet att bevisa sitt habitus och sitt förkroppsligade 

kulturella kapital försvinner den subjektiva bedömningen av kandidatens formella 

kompetenser och ger fler individer möjligheten att få ett arbete som de enligt Cv:t inte är 

kvalificerade för. På så sätt skulle även de som är arbetslösa men arbetsföra kunna få in en fot 

på arbetsmarknaden. Ett förslag till framtida forskning är således att undersöka hur CV-lös 

rekrytering påverkar organisationers mångfald. Detta genom att fokusera på hur det kan 

påverka bedömningen av kandidaters kompetenser när det formella kompetensintyget inte 

utgör en bedömningsgrund i rekryteringsprocessen.  
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Bilaga - Intervjuguide 
Bakgrundsvariabler 

• Organisation:  

• Namn: 

• Ålder:  

• Hur länge har du arbetat på x?  

• Vad har du för roll i företaget?  

• Vad har du för huvudsakliga arbetsuppgifter?  

• Vilka tjänster rekryterar du oftast till? 

• Har du någon utbildning? Vilken?  

• Anser du att du har nytta av din utbildning i ditt dagliga arbete? 

• Upplever du att merparten i branschen har någon form av utbildning? 

 

Tema 1 Rekryteringsprocessen 

• Kan du berätta lite kort om hur er rekryteringsprocess ser ut?  

• Vad anser du är viktigast när du rekryterar personal?  

• Är det viktigt för er att ha en lättrörlig och flexibel personal i organisationen? 

varför/varför inte? 

• Upplever ni att det är svårt att hitta kandidater som matchar ert/era kunders 

kompetensbehov?  
 

Tema 2 Kompetens 

• Upplever du att det är kompetensbrist idag? Inom några särskilda yrken? 

o Hur gör ni för att “täcka” kompetensbristen?  

• Hur definierar du kompetens? 

o Hur bedömer ni kandidaters kompetens? 

• Hur ser ni på personlighetstester? Är det något ni använder er av? Varför/Varför inte?  

o Vad anser ni att ett personlighetstest säger om kandidaten?  

• Vilken anser du är den viktigaste kompetensen hos en potentiell ny medarbetare?  

• Vad innebär social kompetens för dig?  

o Hur bedömer ni den sociala kompetensen? 

o Hur används det i er rekryteringsprocess?  

• Hur tänker ni kring kandidaters arbetslivserfarenhet kontra kompetens? 

o Är det ena viktigare än det andra eller är de lika viktiga?  
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Tema 3 Utbildning 

• Hur tänker ni kring kandidaternas utbildningsnivå när ni rekryterar?  

o Är det viktigt? Varför är det viktigt? 

• Är utbildning ett krav som måste uppfyllas för att kandidaten ska vara aktuell? Finns 

det andra aspekter som är viktigare än utbildning? 

• Det finns många former av utbildningar idag, såsom Accelerated Learning, 

yrkeshögskolor och vanlig traditionell universitetsutbildning. Hur tänker ni kring 

kandidaternas utbildningsbakgrund?  

o Upplever ni att det finns någon skillnad mellan olika former för utbildningar?  

• Vilka fördelar ser du med ALP? Nackdelar?  

• Vilka fördelar ser du med universitetsutbildning? Nackdelar? 

• Om valet står mellan två kandidater, där den ena har en akademisk utbildning och den 

andra har ALP, vad är det som avgör vem som får jobbet och varför? 

• Upplever du att kandidater som har en universitetsutbildning kan ställa högre krav än 

någon som inte har det, eller som har genomgått en annan utbildning? 
 

Tema 4 Avslutande frågor 

• Hur tror du att framtiden för ALP-utbildningar ser ut? positiv/negativ?  

• Tror du att universitetsutbildningars relevans kommer minska eller kanske till och 

med helt försvinna? Varför/Varför inte? 

	

 
	


