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En kvalitativ fallstudie har genomförts med syfte att förstå hur Landstinget Kronoberg hanterar 

rekryteringen i förhållande till det stora rekryteringsbehovet och kraven på mångfald i arbetslivet. 

För att söka svar på uppsatsens tre frågeställningar har relevanta teorier granskats och legat till 

grund för bakgrund och teorikapitel. Tre semistrukturerade intervjuer har genomförts med 

personer som är väl insatta i och har kunskap om Landsting Kronobergs rekryteringsprocess och 

strategi för att tillgodose behovet av personal. Även en innehållsanalys av deras styrdokument har 

genomförts. Slutsatserna av studien är att Landsting Kronoberg är väl medveten om det ökande 

behovet av arbetskraft och arbetar strategiskt med detta. Ett sätt är att arbeta för att bli en attraktiv 

arbetsgivare och de har därför olika tillvägagångssätt för att uppnå detta. Bland annat satsar de på 

att skapa ett större intresse hos ungdomar till att arbeta inom vården. I samband med alla 

rekryteringar strävar Landstinget Kronoberg efter att genomföra alla delar i rekryteringsprocessen, 

för att säkerställa en anställning med kvalitet. Landsting Kronoberg arbetar efter en 

kompetensbaserad rekryteringsmodell, där fokus ligger på att finna och anställa den kandidat med 

bäst kompetens för den aktuella tjänsten. Informanterna menar att genom att endast fokusera på 

kompetens vid rekryteringen, leder det indirekt till mångfald i organisationen. Mångfaldsarbete är 

inget de verkar för i nuläget, dock föreslås det i uppsatsens diskussionskapitel att de bör ha ett 

uttalat mångfaldsarbete som ett sätt att möta det kommande behovet av arbetskraft. 
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1. Inledning 

1.1 Introduktion  

Inom de kommande åren kommer Sverige stå inför en akut brist på arbetskraft. Bristen kommer få 

många följder, bland annat upphör tillväxten i Sverige och försörjningsbördan för de som arbetar 

kommer att öka kraftigt. Prognoser över den svenska arbetskraftens sammansättning visar att den 

arbetsföra delen av befolkningen började minska år 2008. Från år 2005, då 40-talsgenerationen 

började pensionera sig har de årskullar som avgått varit större än de årskullar som träder in på 

arbetsmarknaden. I och med det höga antalet pensionsavgångar ökar också behovet av vård. Detta 

drabbar inte minst sjukvården som har ett stort behov av kompetent personal. Dessutom visar 

dagens ungdomar också ett minskat intresse av att arbeta inom vården. (Mlekov & Widell 

2003:25ff) Näringsdepartementet (2000:13f) menar att Sveriges befolkning kommer bestå av en 

växande andel äldre och antalet personer i yrkesverksam ålder kommer minska. 

Idag är arbetskraftsinvandring vanligt, till exempel råder det inom EU fri rörlighet där människor 

flyttar över gränserna. Det innebär att Sverige konkurrerar med andra länder om varor och tjänster 

men också om de idéer, kunskaper och erfarenheter som människor innehar. (Mlekov & Widell 

2003:23f) Detta innebär att människor med utländsk bakgrund till stor del kommer bidra med 

nästan hela ökningen av arbetskraften de närmaste 15 åren (Näringsdepartementet 2000:14). 

Högström och Eriksson (2006:53) skriver att ”oberoende av vilka motiv och vilken drivkraft 

organisationen har så är rekryteringen och utvecklingen till en attraktiv arbetsplats en av 

framtidens utmaningar”. För att få in personal i sjukvården är rekryteringsprocessen ett viktigt 

verktyg. Mlekov och Widell (2003:101) skriver att ”vid strävan mot den multikulturella 

organisationen är rekryteringsprocessen en strategisk kärnpunkt i utvecklingsarbetet”. De 

anställda i en organisation är en stor resurs som kan ha stor inverkan på organisationens framgång. 

Därför är just rekryteringen en viktig del i verksamheten, att ha gjort en bra rekrytering där rätt 

person anställts och kan bidra med rätt kompetens efter organisationens behov. Det kan förbättra 

organisationens anseende, bidra med det där lilla extra och förhoppningsvis öka företagets 

omsättning. En felrekrytering kan orsaka företaget stora ekonomiska förluster. (Lindelöw 

2008:20f) Lindelöw (2008:20) skriver att ”rekrytering är ett strategiskt arbete som är avgörande 

för företagets framtid”. Rekryterare ute på de Svenska Landstingen måste förutom att bedöma hur 

en medarbetare kommer att passa in i organisationen, också se till att rekryteringsprocessen följer 

de speciella riktlinjer kring mångfald och kompetens som ska genomsyra det enskilda landstingets 

arbete, då det kan se olika ut på olika ställen. Det är nödvändigt att ha en plan för hur mångfalden 

och kompetensen ska fångas upp eftersom människors lika rättigheter och möjligheter är lagstiftat 

i Sverige (SFS 2008:567). 

Mot bakgrund av den statistik som delgivits anses bristen på kompetent personal inom vården som 

ett intressant problem. Studien syftar till att skapa en insikt i Landsting Kronobergs 

rekryteringsprocess. De måste anpassa sig efter den kommande bristen på arbetskraft genom en 

kompetensförsörjning där en lyckad rekrytering är en väsentlig del. Kompetens som tillsammans 

med kompetensförsörjning handlar om organisatoriskt lärande, vilket har hög grad av pedagogisk 

relevans. Som blivande personalvetare är dessa ämnen relevanta i samband med utbildningen och 

är en del utav de framtida arbetsuppgifterna. Förhoppningsvis kommer studien att bidra med nya 

kunskaper om exempelvis rekrytering som kan vara användbar i en framtida situation som 

rekryterare. Uppsatsen är främst riktad till kurskamrater på Linnéuniversitetet i Växjö, med avsikt 

att ge dem ökad förståelse och kunskaper i ämnet. Ytterligare intressenter kan vara personer 

sysselsatta med rekrytering eller av annan anledning finner intresse i frågan. 
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1.2 Syfte och Frågeställningar 

Utifrån valt problemområde är studiens syfte att förstå hur Landstinget Kronoberg hanterar 

rekryteringen i förhållande till det stora rekryteringsbehovet och kraven på kompetens och 

mångfald i arbetslivet. 

Studien syftar till att svara på följande frågeställningar.  

 Hur möter Landstinget Kronoberg det ökande behovet av arbetskraft?  

 Hur går Landstinget Kronobergs rekryteringsprocess till? 

 Vad har begreppen mångfald och kompetens för betydelse när Landstinget Kronoberg 
rekryterar personal? 

1.3 Fortsatt Disposition  

Uppsatsens andra kapitel beskriver bakgrund och teoretiska utgångspunkter med syfte att ge en 

teoretisk ram utifrån tidigare forskning. I detta kapitel redovisas uppsatsens utgångspunkt i 

begreppen kompetens och mångfald samt en genomgång av rekryteringsprocessen. Med 

rekryteringsprocess avses delarna kravprofil, sökvägar, urval, intervju, tester, referenstagning och 

bedömning. Även ramar för Landstinget Kronoberg samt varför organisationer bör arbeta med 

mångfald redovisas. Uppsatsens tredje kapitel redovisar vetenskaplig utgångspunkt och metod. 

Här beskrivs sök- och urvalsprocesserna, databildningsmetod och databearbetning. Avslutningsvis 

klargörs de överväganden som gjorts kring etik samt validitet, reliabilitet och generaliserbarhet. 

Uppsatsens fjärde kapitel beskriver Landstinget Kronoberg, delar av deras styrdokument samt 

redovisar den insamlade empirin. Resultatet innehåller en beskrivning av Landstinget Kronobergs 

sätt att möta det kommande behovet av arbetskraft, hur de arbetar med begreppen mångfald och 

kompetens samt vilken betydelse de lägger i dessa. Avslutningsvis redogörs 

rekryteringsprocessens olika delar och innehåll. 

Uppsatsens femte kapitel redogör för den analys som gjorts. Där kopplas teorin och empirin 

samman och en reflektion görs över det som redovisats. Avslutningsvis i uppsatsens sjätte kapitel 

redovisas diskussionen som bygger på egna reflektioner och tankar som uppkommit under arbetets 

gång. Kapitlet innehåller också en metoddiskussion där resonemang förs kring valet av metod. 

Här presenteras också frågor som skulle vara intressant att studera vid vidare forskning. Analys- 

och diskussionskapitlet utgår efter studiens syfte och frågeställningar. 
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2. Bakgrund  

2.1 Vad är kompetens? 

Kompetens kan många gånger vara svårt att beskriva. Lindelöw (2008:51) menar att kompetens 

utgörs av de ”färdigheter och förhållningssätt vi använder oss av för att åstadkomma en 

yrkesmässig prestation”. Färdigheter handlar då om förmågan att utföra vissa uppgifter, verbal 

förmåga eller förmåga till att förstå något. Förhållningssättet bygger på personligheten och 

beskriver en persons beteende, reaktion eller agerande i situationer. (Lindelöw 2008) Granberg 

(2003:413) menar att kompetens är ett bredare begrepp än de mer traditionella begrepp som 

kunskaper, färdigheter och attityder, där speciellt kunskap är en viktig del. För att bli relevant 

måste begreppet kompetens relateras till en verksamhet, mål eller uppgift för att kunna ges en 

meningsfull innebörd. (Granberg 2003) Olsson (2001, 2008:36) skriver att kompetens innefattar 

en formell utbildning men också påverkas av det informella lärandet. Social kompetens är också 

viktigt. Det innebär att en person har en förmåga att kommunicera och umgås med andra 

människor i sin omgivning, på ett sätt som leder till ökad social samvaro (Nationalencyklopedin 

2011 A). Det beror också på sammanhanget, att se vilket beteende som passar i olika sammanhang 

anses visa på hög social kompetens (Granberg 2011:427). Begreppet kompetens inrymmer också 

formell kompetens, det innebär exempelvis en viss utbildning eller erfarenhet som krävs för en 

viss tjänst eller befattning (Nationalencyklopedin 2011:B). Den bevisas genom ett skriftligt intyg. 

Andersson och Fejes (2010:61f) menar att den formella kompetensen sällan stämmer överens med 

den reella, som syftar till den kunskap och färdigheter en person egentligen har. Formell 

kompetens och den inlärning som förvärvas i informella sammanhang innefattas i begreppet ”reell 

kompetens”.  (Andersson & Fejes 2010) Kvalifikation är en inneboende förmåga som gör en 

person kvalificerad för något (Nationalencyklopedin 2011:C). Granberg (2011:367) menar att 

kvalifikation är krav på en speciell kompetens för att en eller flera personer ska kunna utföra en 

eller flera uppgifter. Med bakgrund av ovanstående, syftar uttrycket kompetens i denna uppsats på 

alla de beteenden som bidrar till att en yrkesrelaterad prestation utförs. 

2.1.1 Vikten av kompetens  

Lindelöw (2008:92) skriver att ”kompetensförsörjningen för hela verksamheten består inte av ett 

antal individuella rekryteringar eller enskilda utvecklingsplaner”, för att verksamheten ska bli 

kraftfull måste uppdrag och kompetens samordnas effektivt och hela organisationen måste arbeta 

mot samma mål.  

Kompetensförsörjning är ett brett område. I denna uppsats ligger fokus på kompetensförsörjning 

genom rekrytering. Det är viktigt att ha en övergripande plan för att tillgodose framtida 

kompetensbehov (Lindelöw 2008:92f). 

Kompetens är inte bara viktigt för organisationen. Regeringen har i flera propositioner 

understrukit den offentliga sektorns och statens ansvar för att de anställdas bakgrund i olika 

organisationer ska spegla den övriga befolkningens sammansättning. (Näringsdepartementet 

2000:120) Det finns ett stort behov av arbetskraft på den svenska arbetsmarknaden. Därför strävar 

Staten efter att så många som möjligt ska in på arbetsmarknaden. De vill därför undanröja 

strukturella hinder för utbildning, anställning och kompetensutveckling. (Näringsdepartementet 

2000:101) 

Diskrimineringsombudsmannen är en statlig myndighet som arbetar för allas lika rättigheter och 

möjligheter. Diskrimineringsombudsmannen (DO) skriver följande.  
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Arbetsgivaren ska använda utbildning och kompetensutveckling som verktyg för att främja 

en jämn fördelning mellan kvinnor och män i skilda typer av arbeten och inom olika 

kategorier av arbetstagare (DO 2010:A). 

Ovanstående citat kan ses som att kompetensutveckling är ett verktyg för att främja mångfald på 

arbetsplatsen. Staten har ett önskemål om att mångfald ska prägla arbetslivet, vilket inte alltid 

överensstämmer med organisationernas tolkning av kompetens. Ett grundläggande motiv för de 

arbetsgivare som arbetar med frågor kring mångfald är att trygga personalförsörjningen i 

framtiden. Där mångfaldsarbete genomförs görs det oftast för att det på sikt tros vara lönsamt för 

organisationen. (Näringsdepartementet 2000:18f) 

Rekrytering är ett verktyg för företag att finna kompetens. Lindelöw (2008:27) menar att det är en 

stor fördel att använda en kompetensmodell vid rekrytering för att identifiera de färdigheter och 

förhållningssätt som organisationen är i behov av. En kompetensmodell är till för att sammanfatta 

olika färdigheter och förhållningssätt som påverkar en yrkesrelaterad prestation. 

Kompetensmodellen definierar begrepp och beskriver de för att göra det möjligt mäta och ger 

därmed organisationen ett gemensamt språk för hela rekryteringsprocessen. (Lindelöw 2008) 

Målet med en kompetensmodell är att skapa en sammanställning av de kompetenser som är 

viktiga i organisationen (Lindelöw Danielsson 2008:32). Kompetensförsörjningen är en helhet och 

grunden för detta arbete är att organisationen analyserar de mål som ska uppnås, vilket arbete som 

behöver utföras och de krav som ställs på dem som ska utföra detta (Lindelöw 2008:92). 

2.1.2 Validering av kompetens 

När en organisation söker kompetent personal kan det vara svårt att bedöma kompetensen som 

sökanden har i förhållande till de krav som organisationen ställer. Därför är det relevant utifrån 

studiens syfte att förstå hur organisationen värderar de sökandes meriter. Detta kan mätas genom 

en validering. Validering handlar om att dokumentera en persons reella kunskap. Det handlar om 

att bedöma en kunskap och bekräfta dess värde oavsett hur den förvärvats. Formell kompetens, 

och kunskap som uppstått i informella sammanhang är lika viktiga i en validering. Att validera en 

persons kunskap kan vara ett sätt att framhäva en persons kompetens. (Jansson 2004:12f) 

Exempelvis vid rekrytering då organisationen oftast utformar en kravprofil.  

Det är viktigt att använda valideringen på ett sätt som passar i en persons kontext. Ett bra exempel 

på detta är när det handlar om utländsk kompetens. Där kan det handla om tillvägagångssätt för att 

översätta deras yrkeskompetens tillsammans med det informella lärandet till formell kompetens 

som gör de behöriga att kunna tillträda olika yrken. Yrkeskompetens handlar om den förmågan 

som krävs för att klara av ett arbete inom ett specifikt yrkesområde. (Jansson 2004:10ff) 

2.2 Vad är mångfald? 

Mångfald som managementstrategi är ett sätt att leda och tillvarata resurser hos alla 

individer, utgångspunkten enligt detta sätt är att mångfaldsarbetet handlar om ledarskap 

och organisationsutveckling och fokuserar på blandningen av olikheter i bakgrund och 

kompetens som har betydelse för arbete, kvalitet och kundorientering. (Mlekov & Widell 

2003:8) 

Citatet ovan visar vad som menas med uttrycket i denna uppsats. Mångfald är annars ett brett 

begrepp som kan användas på många olika sätt beroende på sammanhang. Exempelvis kan en 

blandning utav de olika egenskaperna i exempelvis en arbetsgrupp ha betydelse för arbetets 

kvalitet (Mlekov & Widell 2003:8). Enligt Nationalencyklopedin (2011:D) betyder mångfald, 

”stort och varierat antal”. Begreppet utgår från ett perspektiv om att alla människor är olika, inte 

bara yttre variationer som exempelvis ålder och kön, utan handlar också om tre olika relationer 
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som påverkar människors identitet och skapar olikheter: Situationella, psykosociala och 

strukturella förhållanden. Den situationella handlar om hur en person påverkas av en specifik 

situation, eller av sin allmänna livssituation. Den psykosociala innebär att moraliska frågor som, 

hur världsåskådning och preferenser påverkar individens livsval. De strukturella handlar om hur 

samhällets tillgångar och resursfördelningar influerar individens position och möjligheter. (De los 

Reyes 2001:174)  

2.2.1 Mångfaldens perspektiv 

Att arbeta för mångfald i arbetslivet handlar om allas lika värde. Mångfald ur ett ekonomiskt 

perspektiv handlar om att låta den mångfald som finns i den svenska befolkningen speglas ute på 

arbetsplatserna för att skapa lönsamhet både för arbetsgivarna och för samhället. 

(Näringsdepartementet 2000:17) I den arbetsföra befolkningen finns det ett stort utbud av olika 

kompetenser och det är en ”god hushållning med resurserna att så många människor som möjligt 

kommer ifråga för alla sorters arbeten” (Näringsdepartementet 2000:17). Att inte tillvarata den 

kompetens som finns hos befolkningen är ett slöseri med de resurser som finns och ett hot mot 

välfärden. Att värdesätta olikheter kan vara grunden för ekonomisk utveckling. 

(Näringsdepartementet 2000:22) Arbetet med mångfald i många företag handlar om en framtida 

kompetensförsörjning och att bredda rekryteringsbasen (Näringsdepartementet 2000:126). 

Mångfald har också en betydelse global sett. Fri rörlighet råder inom EU vilket innebär att Sverige 

konkurrerar med andra länder om varor och tjänster samt om de idéer, kunskaper och erfarenheter 

som människor besitter. Konkurrensen med andra länder ökar pressen på förnyelse och 

utveckling. (Mlekov & Widell 2003:23f) Människan är den främsta konkurrensfördelen och 

Lindelöw (2008:18) skriver att ”medarbetare som fyller de kompetensbehov organisationen har, 

kan effektivt producera det som efterfrågas och bidra till att organisationen når sina mål”. 

Mlekov och Widell (2003:7f) hävdar att diskussionen om mångfald pågår inom två perspektiv: 

samhällsperspektivet och organisationsperspektivet. Samhällsperspektivet handlar om hur läget 

ser ut i samhället, hur det bör vara och tillvägagångssätt för att nå dit. Diskussionerna utifrån 

organisationsperspektivet handlar om effekterna som uppstår i organisationen beroende på olika 

faktorer inom en arbetsgrupp, exempelvis, ålder, kön, etnicitet, religion och funktionshinder med 

mera. Det är ett sätt att tillvarata resurser hos olika människor. (Mlekov & Widell 2003) De 

sekundära eller de primära dimensionerna handlar om mer eller mindre svårföränderliga 

egenskaper. Den primära dimensionen handlar om egenskaper som är svårföränderliga eller 

omöjliga att förändra, exempelvis kön, ålder, etnicitet, sexuell läggning med mera. Den sekundära 

mångfalden handlar om olikheter som är lätta att förändra exempelvis, utbildning, boende ort, 

civilstånd, religion och språk. (Mlekov & Widell 2003:9) 

Mångfald kan också ses ur ett positivt och ur ett negativt perspektiv. De los Reyes (2000:264) 

menar att det negativa perspektivet är att arbetsgivare använder begreppet för att dela in 

människor i olika kategorier. På detta sätt sorteras människor ut från normen, som en ekonomisk 

strategi där avvikande personer inte anställs eftersom de ses som ”fel” för organisationen. (De los 

Reyes (2000) Människor tenderar att uppfatta personer som är lika dem själva mer välvilligt än 

andra vilket kan leda till sämre sammanhållningen i heterogena grupper än i homogena. De 

personer som bryter av från majoriteten kan få mindre information och genomslag för idéer vilket 

leder till sämre prestation. (Näringsdepartementet 2000:95) En organisation som länge varit 

homogen har vissa typer av normer, vanor och regelsystem menar Mlekov och Widell (2008:73), 

där kan det uppstå en ovana att möta människor som är annorlunda och där bristande kompetens 

är grunden till problemet. Mångfald ur ett positivt perspektiv är enligt De los Reyes (2000) då 

organisationer strategiskt väljer olikheter hos medarbetarna för att de ses som en tillgång. 

Medarbetarnas olikheter i erfarenheter och kompetens utnyttjas genom att ge en bättre service till 

kunder, öka vinstmarginaler och välmåendet i en organisation. (De los Reyes 2000:264) 
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2.2.2 Ramar  

Enligt svensk lag ska arbetsgivaren främja lika rättigheter och möjligheter för alla på 

arbetsmarknaden. I Sverige har vi sedan 1 januari 2009 en diskrimineringslag. Förbudet mot 

diskriminering ”gäller vid alla åtgärder under ett anställningsförfarande, såväl uttagning till 

intervju som beslut i en anställningsfråga” (Björck m.fl. 2008:49). Diskrimineringslagen lyder 

enligt följande. 

Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika 

rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk 

tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller 

ålder. ( SFS 2008:567) 

I diskrimineringslagen står även följande. ”Arbetsgivaren ska verka för att personer oavsett kön, 

etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning ges möjlighet att söka anställningar” (SFS 

2008:567 kap 3:7). Lagen ger inga direktiv för vilka aktiva åtgärder som bör vidtas utan 

arbetsgivarna förväntas gemensamt finna tillvägagångssätt som kan bidra till att främja 

mångfalden på arbetsplatsen (Björck T m.fl. 2008:47). Att arbeta för lika rättigheter och 

möjligheter, fri från diskriminering ger en god arbetsmiljö (DO 2011). 

Högström Eriksson (2006:7) menar att begreppet mångfald bör innefatta alla och inte bara de 

grupper som vanligtvis brukar vara en underrepresenterad grupp. Det handlar om att se vad 

organisationen faktiskt behöver och därmed inkludera samtliga individer oberoende av 

grupptillhörighet, personlighet och historia. (Högström & Eriksson 2006) Det finns även lagar 

som reglerar hur en offentlig verksamhet ska gå tillväga när de nyanställer personal. I Lagen om 

offentlig anställning, fjärde paragrafen står det. 

Vid anställning skall avseende fästas bara vid sakliga grunder, såsom förtjänst och 

skicklighet. Skickligheten skall sättas främst, om det inte finns särskilda skäl för något 

annat. (SFS 1994:260) 

Enligt regeringsformen får arbetsgivaren i offentlig sektor endast ta hänsyn till sakliga grunder i 

rekryteringar. Hit räknas kandidatens utbildning och erfarenhet men också intresset av att skapa 

mångfald i organisationen. Arbetsgivaren ska vara opartisk och iaktta saklighet vid valet av 

kandidat (Lindelöw m fl. 2010:9). 

2.3 Begreppens positiva effekter för organisationen 

Flera författare menar att diskriminering på arbetsplatser leder till en ekonomisk kostnad för 

företag. Kompetens är den förmåga och den vilja som finns hos medarbetarna att skaffa sig och 

använda kunskapen. Kompetensutveckling handlar om att hjälpa medarbetarna till att skaffa sig 

denna kunskap och utveckla denna, något som också är av stor vikt för företag och organisationers 

överlevnad. (Granberg 2003:409) Mlekov och Widell (2003:33) påpekar hur viktigt det är att alla 

mänskliga resurser tas tillvara på arbetsmarknaden för att trygga samhällets ekonomiska tillväxt. 

Faktorer som kön, ålder, etnisk tillhörighet, funktionshinder och sexuell läggning kan vara 

hindrande för att komma in på arbetsmarknaden, vilket medför att all den kompetens som finns i 

samhället inte utnyttjas. Dels är det kostnaden för de som drabbas men även kostnader i form av 

sjukfrånvaro, ökad personalomsättning eller dålig motivation. Mlekov och Widell (2003:32f) 

skriver också att: ”företag som medvetet rekryterar en heterogen arbetsstyrka blir mer 

nyskapande” och fortsätter resonemanget med: ”De verkligt nyskapande idéerna kommer ur 

skillnader, ur möten mellan olikheter och ur blandning av kunskaper och erfarenheter”. (Mlekov 

& Widell 2003)Detta är även någonting som näringsdepartementet skriver om då de menar att 

organisationer som har en bred sammansatt organisation med personer med olika erfarenheter och 

bakgrunder är i de flesta fall mer kreativa och nyskapande än organisationer med en homogen 
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personalstyrka (Näringsdepartementet 2000:17). Dessa teorier utgår från att grupper med olika 

bakgrunder och erfarenheter har ett bredare perspektiv och fler infallsvinklar, därmed finns en 

större kapacitet att tillsammans lösa problem (Näringsdepartementet 2000:94). En brist på 

mångfald bland de anställda kan innebära en risk, då det kan leda till en brist på idéer och en 

otillräcklighet att tillgodose alla kunders behov då företaget inte återspeglar befolkningen i 

samhället (Lindelöw 2008:230). Även Näringsdepartementet (2000:17) menar att organisationer 

vinner på att de anställda speglar befolkningen eftersom de agerar bättre med omgivningen och 

vinner acceptans.  

För att rekrytera personer med nyckelkompetens är det viktigt att vara ett attraktivt företag. Hur 

pass attraktivt ett företag är, påverkas av en mängd faktorer där varumärket och företagets image 

är en del som företaget måste bygga på. (Lindelöw 2008:105) På DO’s hemsida står det att läsa att 

de arbetsgivare som DO har varit i kontakt med bland annat vittnar om att arbete med mångfalds 

och jämställdhet på ett systematiskt sätt leder till en bättre arbetsmiljö, en attraktivare arbetsplats, 

kreativa lösningar, starkare varumärke och bättre kundanpassning samt ökad konkurrenskraft och 

lönsamhet. (DO 2011) Dessa fördelar tar även Mlekov och Widell (2003:37) upp då de skriver att 

medborgare idag i en allt större utsträckning väljer produkter och tjänster efter sina moraliska 

principer. Kraven på att företag tar ett moraliskt och socialt ansvar ökar och kan leda till en större 

kundkrets. (Mlekov & Widell 2003) 

2.4 Kompetensbaserad och mångfaldsfrämjande rekryteringsprocess 

När företag har ett behov av personal är rekryteringen en åtgärder som syftar till att tillgodose 

detta behov (Granberg 2011:413). Detta sker i en process. Processer är olika aktiviteter som sker i 

en organisation och skapar tillsammans en kedja där varje länk i kedjan påverkar nästa. (Granberg 

2011:738) Rekryteringsprocessen består av olika delar där de viktigaste delarna är planering, 

genomförande och beslutstagande. Kandidatens erfarenhet, utbildning och personlighet ska 

bedömas och det går ut på att hitta en lämplig person som fyller de krav anställningen har. 

(Markkanen 2007:12f) Nedan följer en redovisning av de delar som ingår i en rekryteringsprocess.  

2.4.1 Rekryterarens roll 

Mlekov och Widell (2003) hävdar att rekryteraren har ett ansvar att i sin bedömning fokusera på 

den sökandes kompetens och personliga egenskaper som passar den aktuella tjänsten, och försöka 

bortse från den sökandes bakgrund och yttre egenskaper. Magkänslan är en instinktiv 

känslomässig reaktion, dock bör den inte styra för mycket vid ett rekryteringssammanhang. 

Människor har en tendens att uppleva det vi inte känner igen som något dåligt. (Lindelöw m.fl. 

2010:8) Lindelöw (2008:229) menar att om rekryteraren har vissa medvetna eller omedvetna 

fördomar kring olika slags människor, kommer dessa färga informationen och bedömningen av de 

sökande.  

2.4.2 Kravprofil 

En kravprofil är en precisering av de arbetsuppgifter och krav som ställs för en viss tjänst 

(Högström & Eriksson 2006:54). Den bör beskriva alla önskemål som är relevanta för arbetet, 

både formella och informella krav bör förtydligas. En kravprofil utformas efter att en analys gjorts 

över det behov som finns och där mål och ansvar tydligt beskrivs och bör innehålla områden som: 

erfarenhet, utbildning, kompetens, kunskap, intressen, utvecklingspotential med mera. En viktig 

regel är att inte ställa onödiga krav eftersom det hindrar potentiella medarbetare att söka. 

(Lindelöw 2008:72f) 

Ett första och viktigt steg mot en lyckad rekrytering är att använda gemensamma begrepp. Detta 

för att alla ska vara överens om vad som är viktigt och vilka förväntningar som finns. Lindelöw 
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(2008:55f) beskriver hur någon kan uppfatta uttrycket socialt kompetent, som social och utåtriktad 

och en annan som trevlig och lätt att ha att göra med. Det klargör och underlättar därmed arbetet 

kring nyrekryteringen. (Lindelöw 2008) Både Högström & Eriksson (2006:54) och Mlekov & 

Widell (2003:114) påpekar vikten av att kravprofilen endast innehåller krav på de egenskaper och 

färdigheter som krävs för arbetet. En tydlig och genomarbetad kravprofil är av stor vikt eftersom 

följden annars kan bli att rekryteringen går efter gammal vana och utesluter grupper. Onödiga 

krav inför en anställning kan leda till indirekt diskriminering
1
. Många gånger ställs specifika krav 

på till exempel svenska språket, ålder, social kompetens, körkort med mera som många gånger 

inte behövs för det arbete som ska utföras och därmed minskar urvalet och utestänger kompetenta 

personer. (Mlekov & Widell 2003:114) Lindelöw Danielsson (2008:29) håller med om detta och 

menar att det är en viktig regel. Även DO (2010 B) skriver om detta och menar att en arbetsgivare 

inte verkar för att ge alla lika möjligheter vid en rekrytering om irrelevanta krav ställs. 

Att ställa krav på en viss formell utbildning innebär en uteslutning av sökanden ifrån andra länder, 

då just den betäckningen gäller i Sverige. Därför är det viktigt att beskriva arbetsuppgifterna för 

en viss tjänst tydligt. (Mlekov & Widell 2003:114) 

Kravet på erfarenhet bör också tänkas igenom noga, speciellt vilket syftet är då en viss erfarenhet 

önskas. Lindelöw (2008:74) beskriver en organisation som menar att det är viktigt att göra en 

utvärdering över vad en specifik erfarenhet har gett för insikter och förvärvats i personens sätt att 

agera. Vidare är också kraven på kunskap viktiga, eftersom de har direkt inverkan på 

arbetsinsatsen. Kunskapen kan handla om formell utbildning, praktiska erfarenheter eller något 

personen lärt sig genom egna intressen. (Lindelöw 2008) Kunskapskravet bör ställas separat 

eftersom den faktiska kunskapen har ett egenvärde. Behovet av en kravprofil är stort eftersom det 

är svårt att finna det man söker om man inte vet vad man letar efter. (Lindelöw 2008:90) 

2.4.3 Sökvägar 

Att nå ut till rätt målgrupp för en viss tjänst och få de att vilja söka den utannonserade tjänsten är 

väldigt viktigt. Lindelöw (2008:105ff) menar att det inte spelar någon roll hur väl genomarbetad 

kravprofilen är, eller hur noggrann bedömningen är om det saknas förutsättningar att utföra ett bra 

resultat. När annonsering utformas och formuleras gäller det att utgå ifrån målgruppen och 

fundera över hur den bäst nås. (Lindelöw 2008) Därför finns det många olika kanaler för att nå ut 

till relevant personal, exempelvis Internet, annonsering i press, olika privata och offentliga 

nätverk, mässor, TV, studiebesök med flera. Det vanligaste sättet att hitta personal är dock via 

annonsering. (Mlekov & Widell 2003:118) Lindelöw (2008:107) skriver att yrkesgrupper som till 

exempel vårdyrken och specialistyrken har ett bra forum för annonsering i fackpressen. Vidare 

kan också gratistidningar eller arbetsförmedlingen vara bra alternativ. (Lindelöw 2008) 

När annonsen ska formuleras är det viktigt att språket och förväntningarna passar den målgrupp 

som eftersöks. Den egna organisationens värderingar måste också beskrivas på ett tydligt sätt, så 

rätt kandidater söker. Viktig information om tjänsten samt arbetsuppgifter och olika krav som 

ställs är också viktiga delar i en annons. (Lindelöw 2008:108f) Att formulera en bra annons kan 

vara krävande då annonsen måste vara tydligt utformad, och företaget måste medvetet välja ett 

sätt att uttrycka sig på (Lindelöw 2008:110). Även Mlekov och Widell (2003:117) poängterar 

                                                 
1
 Indirekt diskriminering- ”att någon missgynnas genom tillämpning av en bestämmelse, ett kriterium eller ett 

förfaringssätt som framstår som neutralt men som kan komma att särskilt missgynna personer med visst kön, viss 

könsöverskridande identitet eller uttryck, viss etnisk tillhörighet, viss religion eller annan trosuppfattning, visst 

funktionshinder, viss sexuell läggning eller viss ålder, såvida inte bestämmelsen, kriteriet eller förfaringssättet har ett 

berättigat syfte och de medel som används är lämpliga och nödvändiga för att uppnå syftet”. (SFS 2008:567 Paragraf 

4) 
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vikten av att vara uppmärksam på språket, för att inte ställa krav som bygger på omedvetna eller 

icke reflekterade föreställningar om olika människor. 

2.4.4 Urval 

När ansökningarna kommit in gäller det att göra rätt urval för att hitta personer som kan tillgodose 

organisationens behov. Här gallras de ointressanta ansökningarna bort från mer intressanta, som 

sedan går vidare till intervju. Här gäller det att matcha den sökande med kravprofilen, att vara 

saklig och tänka på det som är bäst för organisationen eftersom risken finns att rekryteraren 

påverkas av icke relevant fakta. Det första intrycket kan påverka rekryteraren i positiv eller 

negativ riktning, exempelvis röst eller utseende och kan vara aspekter som inte behöver vara 

relevant för arbetet. (Lindelöw 2008:118f) Ett sätt att undvika detta är genom att de sökande fyller 

i en blankett med uppgifter som endast har med arbetet att göra, på det sättet undviker 

rekryteraren att påverkas av sin omedvetna inställning. Ett annat sätt är att använda sig av 

avidentifiering som i första hand kan hjälpa till att minska risken för diskriminering. Det innebär 

att namn, kön och ålder inte visas i ansökningshandlingarna, utan endast formell kompetens eller 

informella erfarenheter. (Mlekov & Widell 2003:120f) 

2.4.5 Intervju 

När de sökanden med de rätta kvalifikationerna till tjänsten valts ut, är det dags för intervju. Här 

får rekryteraren en uppfattning om hur den sökande är som person, dess kompetens, erfarenheter, 

utvecklingsmöjligheter, självkännedom och om denne kommer att kunna passa in i företaget. För 

att säkerställa att alla sökanden får samma förutsättningar är det viktigt att samma frågor ställs till 

alla sökanden . Det minimerar risken för diskriminering och det blir även lättare att senare göra en 

jämförelse mellan dem. (Elg 2009:55) Olika kulturer har olika yttringar för artighet och 

uppföranden i formella sammanhang, det är inte ovanligt att se det under en anställningsintervju, 

rekryteraren bör inte påverkas av dessa kulturellt betingade beteenden (Mlekov & Widell 

2003:124). Även Lindelöw (2008:118) menar att det är lätt att påverkas av ovidkommande fakta 

vid rekryteringssammanhang. För att utvärdera de sökande på ett bra sätt ska fokus ligga på det 

som betyder något (Lindelöw 2008). Elg (2009:52f) anser att det är för stort fokus på den 

sökandes meriter, istället kan personliga egenskaper och arbetsmoral vara av större vikt för att 

hitta rätt person till företaget. Därför är det av stor vikt att ställa många följdfrågor och lyssna 

ordentligt på vad den sökande säger. (Elg 2009) 

Det kan också vara aktuellt att låta en eventuellt blivande kollega vara med vid intervjun, den 

personen kan sedan bidra med sin bild av kandidaten, vilket ger ytterligare ett underlag för beslut 

(Elg 2009:65). Genom att rekryteraren är väl medveten om de specifika krav som finns, menar 

Lindelöw (2008:75) att de bäst lämpade kan väljas. 

2.4.6 Tester  

Användandet av arbetspsykologiska tester blir allt vanligare i rekryteringssammanhang (Lindelöw 

2008:157). De vanligaste typerna av test är: begåvningstest, personlighetstest och färdighetstest. 

Resultatet som testerna visar används ofta som ett diskussionsunderlag vid intervjun. Kritiken mot 

tester är omfattande, främst för att de ofta är tids- och kulturbundna, samt till fördel för män, som 

ofta är utvecklade utifrån dem. (Mlekov & Widell 2003:123f) Lindelöw (2008:168) menar att det 

är ett stort problem att marknaden kring testerna är oreglerad och att brist på kunskap både från 

tillverkarna och användare bidrar till kvaliteten, är oprövad och att utbildning kring testerna inte är 

tillräckliga. Att regelbundet granska testerna som används är av stor vikt (Mlekov & Widell 

2003:123f). Kvaliteten på testerna varierar och det är av stor vikt att ha kunskap för att kunna 

bedöma vilka instrument som är användbara och tillförlitliga. Lindelöw (2008:181) poängterar 

dock att test ska ses som ett hjälpmedel för att berika intervjun istället för att ses som en ersättning 

för denna.  
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2.4.7 Referenstagning  

Det allra vanligaste komplementet till intervjun är referenstagning. Referenstagning innebär att 

rekryteraren samlar in information, från tidigare arbetsgivare eller andra kontakter, kring en 

persons tidigare erfarenheter, kompetenser och prestationer. (Lindelöw 2008:150) Det är viktigt 

att prata med mer än en referent eftersom omdömet kan vara personlig eller färgad av ett kort 

tidsintervall och inte visa vad som är representativt för den sökande (Lindelöw 2008:154). Mlekov 

och Widell (2003:126) menar att ifall negativa omdömen lämnas kring kandidaten ska dessa 

behandlas med försiktighet då det kan finnas många orsaker till varför det är negativt. Det finns 

också möjlighet att personen saknar referenser, där orsaken kan vara att personen är flykting eller 

ska börja sitt första arbete. (Mlekov & Widell 2003) 

2.4.8 Bedömning 

Vid bedömningen av kandidaterna är det viktigt att titta på hur personen agerat utifrån de 

förutsättningar som funnits. Både de indirekta och de direkta observationer som gjorts av de 

sökande spelar in i bedömningen. (Lindelöw 2008:145f) Mlekov & Widell (2003:122) poängterar 

vikten av att vara objektiv vid bedömningen av kandidaten. Tolkningar sker efter egna 

erfarenheter och därför är en helt objektiv bedömning omöjlig. Det är av stor vikt att sträva efter 

en mångfaldig bedömning. En metod som prövats med goda resultat är använda sig av 

rekryteringsteam där olika typer av anställda tillsammans deltar i rekryteringsarbetet och därför 

kan ge fler perspektiv på urvalet. (Mlekov & Widell 2003) Även Roth (2008:133) nämner vikten 

av att flera personer deltar i rekryteringsprocessen eftersom attityder och föreställningar lätt 

påverkar bedömningen. Att föra anteckningar under rekryteringens gång samt att vara flera 

personer med olika bakgrund och erfarenheter kan bidra till en lyckad rekrytering. (Roth 2008) 

Bedömningen ska grunda sig på en helhetsbedömning, där sökanden ska bedömas utifrån 

kravspecifikationen, vikten hos de olika kraven samt kunskapsområden (Lindelöw 2008:185). 
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3. Metod 

3.1 Metodologiska utgångspunkter 

Vi har valt att tillämpa en kvalitativ fallstudie med metoderna intervju och innehållsanalys av 

dokument. Genom intervjuer har informanternas samlade förståelse, attityder och värderingar 

samlats in och granskats. En innehållsanalys har också gjorts av organisationens styrdokument. 

Genom tolkningar av vårt material har en ordning frambringats bland olika uppfattningar för att 

förstå hur de formats (Bryman 2011:507). Att tolka handlar enligt Ödman (2007:57) om att tyda 

tecken. Tolkning innebär att uttrycka, förklara eller att översätta något (Ödman 2007:73). Vägen 

till förståelse går igenom en tolkningsprocess (Ödman 2007:82). För att skapa en förståelse i 

processen måste data tolkas utifrån helheten, där vår helhet ska ses inom ramen för Landstingets 

sysselsättning men också Landstinget Kronoberg i förhållandet till det övriga samhället. Ödman 

(2007:99) skriver att ”vi går alltså från del till helhet och helhet till del” och menar att 

sammanhanget ofta är helt avgörande för den tolkning och förståelse som görs. Föreställningar om 

hur helheten ser ut är avgörande för resultatet, samtidigt som delarna är nödvändiga för att en 

uppfattning om helheten ska kunna göras. Ödman (2007:99) menar att det råder ett 

beroendeförhållande mellan del och helhet. Betydande delar i detta arbete är mångfald, 

kompetens, validitet, kravprofil, urval, intervju, tester, referenstagning samt bedömning. Dessa 

delar skapar tillsammans förståelse för helheten. 

Bryman (2011:368) skriver att forskaren är det viktigaste redskapet när data ska samlas in. Det är 

av vikt att vara medveten om forskarens roll, som gör en tolkning. Det som observeras och 

registreras och som forskaren väljer att lägga vikt vid beror till stor del på forskarens egna 

intressen. (Bryman 2011) Även Ödman (2007:63) menar att forskarens roll är av stor betydelse. 

Som forskare kan man försöka ”sätta parentes om vissa av sina fördomar” men för att en 

förståelse ska uppnås är det nödvändigt att forskaren medverkar ”som tolkande, 

betydelseangivande subjekt” (Ödman. 2007:63). I insamlandet av data finns en medvetenhet om 

forskarens roll samt den påverkan vårt tänkande, vår förståelse och vår tolkning av materialet kan 

ha haft.  

3.2 Kvalitativ fallstudie 

Metoden som valts är en kvalitativ fallstudie. Fallstudie som metod ”lämpar sig i synnerhet för 

studier av processer och relationer i en viss bestämd inramning” (Denscombe 2009:62). Utifrån 

studiens syfte anses en fallstudie vara ett bra instrument till detta. 

En fallstudie karakteriseras av flera forskningsmetoder, i vårt fall har kvalitativ intervju och en 

innehållsanalys av dokument valts för att ge en mer komplett bild av hur organisationen arbetar. 

Genom att använda olika metoder kan de olika perspektiven som framkommer under intervjuerna 

styrkas av styrdokument och ge en mer allsidig bild när de kombineras. Det leder till att tilliten till 

fakta som uppkommer, kommer att stärkas. (Denscombe 2009:151ff) Därför kan förhoppningsvis 

en kvalitativ metod ge en djupare förståelse för problemet. 

3.3 Litteratursökning 

För att hitta lämplig litteratur har flera olika sökvägar använts, med utgångspunkt från 

nyckelorden. Utifrån den litteratur som hittades via bibliotekskatalogen har ytterligare källor 

funnits i de referenser som fanns tillgängliga. Litteratursökningar har också gjorts via databasen 

DIVA, utifrån nyckelordet rekryteringsprocessen. Även relevanta uppsatser och avhandlingars 

referenslistor har granskats och gett nya infallsvinklar. 



 

12 

För att hitta vetenskapliga artiklar har sökningar gjorts i databaserna MEDLINE, som är en 

medicinsk databas samt i Libhub. Artiklar har också sökts i databasen Artikelsök. Sökorden som 

använts är recruit, recruitment, competence, multitude, diversity, care och employee i olika 

kombinationer och trots intensiva sökningar hittades endast ett fåtal relevanta artiklar.  

Litteraturen som legat till grund för uppsatsens är noga utvald. Författarna har mångårig 

erfarenhet i ämnet och litteraturen är relativt nyskriven, vilket legitimerar valet av litteratur. 

3.4 Urval  

3.4.1 Val av organisation 

Vi har tidigare stött på information kring bristen på kompetent personal inom sjukvården, vilket 

har fångat vårt intresse. Landstinget har en central roll i den svenska sjukvården och är därför 

intressant att studera. Av praktiska skäl togs den första kontakten med Landstinget Kronoberg som 

tackade ja till att delta i undersökningen.  

3.4.2 Val av informanter 

Personaldirektören på landstinget kontaktades via e-post, där en förfrågan gjordes om Landstinget 

Kronoberg kunde ställa upp för intervjuer. Personaldirektören hänvisade oss vidare till en 

kontaktperson. Utifrån kontaktpersonen har ytterligare relevanta personer kontaktats, de har 

medvetet valts ut utifrån deras position och den information de kan bidra med och har därför skett 

genom ett icke- sannolikhetsurval (Denscombe 2009: 251). Totalt har fem informanter tillfrågats 

och av dessa har tre intervjuats. Två av informanterna var bortfall på grund av för stor arbetsbörda 

och sen förfrågan. I redovisningen av empirin används inte informanternas namn utan dessa 

benämns istället som informant 1, informant 2 och informant 3. Detta för att försöka säkerställa 

informanternas anonymitet.  

3.5 Kvalitativ databildningsmetod 

3.5.1 Intervjuguide 

För att samla in data konstruerades en intervjuguide (Bilaga B). ”En intervjuguide är ett manus 

som mer eller mindre strängt strukturerar intervjuns förlopp” (Kvale & Brinkmann 2009:146). 

Kvalitativa intervjuer har som mål att vara flexibla och få fram den världsbild som informanten 

har och därför är det enligt Bryman (2011:445) viktigt att intervjuguiden inte tillämpas för strikt, 

utan det ska finnas möjlighet till flexibilitet i de frågor som ställs. Intervjuguiden anpassades efter 

studiens frågeställningar för att uppnå syftet. 

 Enligt Denscombe (2009:256) ska man inleda intervjun med lättare frågor, därför inleddes 

intervjuguiden med frågor om informantens bakgrund. Detta för att dels få informanten att känna 

sig bekväm och för att undersöka att informanten har den erfarenhet som krävs för att svara på 

frågor i ämnet. (Denscombe 2009) Även Bryman (2009:420) poängterar vikten av 

bakgrundsinformation för att svaren från informanterna ska kunna sättas in i ett sammanhang. 

Resten av intervjuguiden är uppdelad efter delarna möta framtidens behov, kompetens, mångfald, 

rekrytering, kravprofil, sökvägar, urval, intervju, tester, bedömning och uppföljning/introduktion 

för att enligt det hermeneutiska synsättet få en förståelse för helheten. Uppdelningen av frågorna 

gjordes också för att underlätta analysen av data. 

3.5.2 Intervjun 

Intervjuerna genomfördes som semistrukturerade eftersom informanterna skulle få möjlighet att 

utveckla sina idéer och tala öppet. En semistrukturerad intervju innebär att intervjun följer en 
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färdig lista (Bilaga B) med frågor som intervjuaren söker svar på. Intervjun är flexibel i vilken 

ordningsföljd ämnena tas upp och informanten får utveckla sina svar. (Denscombe 2009:234f) 

Alla informanter fick ta del av ett missivbrev (Bilaga A) innan intervjutillfället. Här informerades 

informanterna om studiens syfte, hur lång tid intervjun beräknades ta samt de etiska principer som 

gällde kring informationsinsamlandet. Kvale & Brinkmann (2009:144) använder sig av begreppet 

orientering, vilket är en upprepning av informationen i missivbrevet och något vi inledde 

intervjuerna med. Intervjun följde de teman som konstruerats i intervjuguiden. Under intervjun 

ställdes frågor av olika karaktärer. Intervjuguiden (Bilaga B) innehåller inledande frågor, vilket 

kan enligt Kvale och Brinkmann (2009:150) ge ”spontana och rika beskrivningar där 

intervjupersonen återger vad han upplever som de viktigaste aspekterna av de undersökta 

fenomenen”. Intervjuguiden innehöll också uppföljningsfrågor, sonderande frågor, specificerade 

frågor och direkta frågor (Kvale & Brinkmann (2009:150). Intervjun avslutades med en 

uppföljning, där intervjun avrundades och möjlighet för kompletterande frågor fanns (Kvale & 

Brinkmann 2009:144). 

Tre intervjuer genomfördes vid tre olika tillfällen. Intervjuerna tog cirka 60 minuter och spelades 

in med informanternas tillåtelse. Under intervjuns gång tog också en av oss skriftliga 

anteckningar, detta för att säkerställa att inget material skulle gå förlorat. 

3.5.3 Dokument 

Landstinget Kronobergs policydokument
2
 samt styrdokument kring rekrytering har också använts 

för att få en ytterligare förståelse kring hur Landstinget arbetar för att anställa kompetent personal. 

Dokumenten är interna riktlinjer för företagens arbetsplan och dessa kommer avidentifieras. Dessa 

dokument ligger även till grund för att ge svar på uppsatsens frågeställningar. 

3.6 Databearbetning 

3.6.1 Transkribering 

Efter intervjuernas genomförande har intervjumaterialet transkriberats. Utskrifter är enligt Kvale 

och Brinkmann (2009:200) ”konstruktioner från muntligt samtal till skriven text”. Att transkribera 

materialet är tidskrävande men Denscombe (2009:260) påpekar att det är en värdefull del av 

forskningen eftersom forskaren återigen kommer i ”närkontakt” med data. Genom att skriva ut 

materialet väcks samtalet återigen till liv, samtidigt får forskaren ett material som är enklare att 

analysera än det inspelade materialet. (Denscombe 2009) Det transkriberade materialet skulle inte 

analyseras språkligen och därför har ingen markering vid pauser eller ljud gjorts.  

3.6.2 Analys av intervju och dokument 

När materialet var insamlat och transkriberat var nästa steg att tolka och analysera data. Det 

transkriberade materialet lästes av båda författarna flera gånger för att finna ett sammanhang i 

materialet. Materialet har tolkats och diskuterats av oss båda.  

Vi har gjort en innehållsanalys av både intervjumaterialet, styrdokument och policydokumenten 

genom att bryta ner texterna i mindre enheter. Utifrån de kategorier som intervjuguiden (Bilaga B) 

är indelad i har också datamaterialet kategoriserats för att få fram relevanta och intressanta delar. 

Genom att skapa ett system av kategorier, klassificera dessa, försöker forskaren ta fram 

information och analysera texterna och avsändaren (Nationalencyklopedin 2011 E). Vidare har 

texterna tolkats och analyserats utifrån ”enheternas frekvens och deras förhållande till andra 

                                                 
2
 Policy är ett dokument som beskriver organisationens vision eller mål om hur man ser på ett visst ämne (Roth. 

2008:140). 
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enheter som förekommer i texten” (Denscombe 2009:308). Detta för att försöka få en förklaring 

till deras förekomst (Denscombe 2009:307:ff). Vi har använt oss av vår förståelse, tänkande och 

tolkning av det transkriberade materialet och jämfört detta med det som står i teorin och därmed 

har vi enligt Ödman (2007:100) gått från del till helhet och från helhet till del.  Även Denscombe 

(2009:369) skriver att datainsamlingen och analysen inte alltid följer någon logisk följd utan i 

vissa fall måste forskaren gå ”fram och tillbaka mellan stegen – i synnerhet när det gäller 

kodning, tolkning och verifiering av data”. 

3.7 Etiska överväganden 

För att undersökningen ska vara etiskt försvarbar och har vetenskapsrådets forskningsetiska 

principer använts (Vetenskapsrådet 2011). Dessa principer är till för att skydda informanterna och 

kallas individskyddskravet. Individskyddskravet består av fyra allmänna krav, som alla ska 

uppfyllas i samhällsvetenskaplig forskning. Informationskravet innebär att forskaren skall 

informera om undersökningens syfte, att deltagandet är frivilligt och att respondenten fritt kan 

avbryta sitt deltagande när den vill. Dessa aspekter har informanterna informerats om i 

missivbrevet (Bilaga A) och upprepades vid intervjutillfället. Nästa krav som ska uppnås är 

Samtyckeskravet, vilket innebär att forskaren måste få ett samtycke för deltagandet av 

informanterna och att forskaren inte har någon rätt till att påtrycka informanternas medverkan. 

Konfidentialitetskravet innebär att alla uppgifter som rör informanten ska behandlas konfidentiellt, 

den påtalades innan vardera intervju och påminde informanterna om deras möjlighet att 

närsomhelst avbryta intervjun. Nyttjandekravet handlar om att insamlad data endast får användas 

till den aktuella forskningen. Undersökningen är etiskt försvarbar eftersom informanterna både 

muntligt och skriftligt informerats om sina rättigheter. (Vetenskapsrådet. 2011:6ff) 

3.8 Generaliserbarhet, validitet och reliabilitet 

Syftet med denna studie var att göra en fallstudie om ett enskilt fall, Landstinget Kronoberg. Den 

handlar om att vinna förståelse för hur rekryteringsprocessen sett ut i just Landstinget Kronoberg, 

vilket kan liknas vid en ”egentlig fallstudie” som handlar om att se värde i det enskilda fallet 

(Kvale & Brinkmann 2009:281). Studiens syfte är att undersöka Landstinget Kronoberg och vi 

finner det därför svårt att generalisera och försöka finna likheter med andra Landsting. 

Validitet handlar om att metoden som används för att besvara syftet i en forskning, verkligen 

mäter det som avses att mätas (Bryman 2011:162). Då tre stycken intervjuer genomförts med 

personer på personalavdelningen bör de ha tillräckliga och ingående erfarenheter och kunskaper 

som behövs för att uttala sig om Landstingets rekryteringsprocess. Detta anser vi ökar validiteten.  

Intervjuguiden har anpassats efter uppsatsens syfte och frågeställningar. Insamlandet av data har 

skett genom både intervjuer och styrdokument och en jämförelse har kunnat göras vilket även det 

ökar validiteten. Informantpersonerna har god kunskap om rekryteringen i just Landstinget 

Kronoberg, de sitter också på olika positioner och kan komplettera varandras svar och därmed gett 

oss värdefull information med olika nyanser. Ingående faktafrågor har ställts till informanterna för 

att de ska ge objektiva svar och därmed undvika att de påverkas för mycket av egna upplevelser 

eller erfarenheter. Det innebär att chansen ökar att samma resultat upprepas om denna studie 

skulle genomföras en gång till, reliabiliteten (Bryman 2011:160). Däremot är stabiliteten inte 

speciellt stark, det vill säga att om denna studie skulle genomföras igen mycket längre fram i 

framtiden, är det inte säkert att samma resultat skulle upprepas då det kan ha genomförts olika 

former av organisationsförändringar. 
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4. Resultat 

4.1 Organisationen Landstinget Kronoberg  

Sverige har 20 landsting inklusive regionerna, (Gotland, Halland, Skåne och Västra Götaland) 

som är landsting med ett ökat regionalt ansvar för utveckling. Landstingens viktigaste uppgift är 

att sköta Sveriges hälso- och sjukvård och att göra regionernas tillväxt och utveckling starkare. 

(Sveriges kommuner och landsting 2011) Målbilden Landstinget Kronoberg (2011) arbetar efter 

är att: 

År 2015 har kronobergarna en god hälsa, är friska och trivs med att leva i ett livskraftigt 

län. Kronobergarna har stort förtroende för hälso- och sjukvården och känner sig trygga. 

De får ett gott bemötande och möter den bästa kompetensen i alla kontakter med hälso- och 

sjukvården. (Landstinget Kronoberg 2011:A) 

Vidare ska: 

Landstinget Kronoberg ska vara ett kvalitetsstyrt landsting som erbjuder en god, säker och 

tillgänglig vård till länets medborgare utifrån en helhetssyn och effektiv resursanvändning. 

För att nå målen krävs hög kompetens, stort engagemang, en vilja till god samverkan, 

utveckling och lärande. (Landstinget Kronoberg 2008:B) 

Förutom de obligatoriska åtagandena kring vård och omsorg har Landstinget också skyldigheter 

kring tandvård (upp till 20 års ålder) samt kollektivtrafik. Frivilliga uppgifter är bland annat 

regional utveckling, utbildning och kultur. Landstingen och regionerna ansvarar för de uppgifter 

som är gemensamma för större geografiska områden. Landstingen har ett självstyre, som innebär 

att de kan anpassa verksamheten till de lokala och regionala förutsättningarna som finns.
 

Landstingets verksamhet finansieras till stor del av landstingsskatten. (Sveriges Kommuner och 

landsting 2011) 

Sedan valet 2010 leds Landstinget i Kronoberg av en borglig allians där Moderaterna, 

Centerpartiet, Kristdemokraterna och Folkpartiet är representerade. Landstingsfullmäktige är det 

högsta beslutande organet inom landstinget. Det består av 45 stycken ledamöter som samlas sex 

gånger om året. Då tas beslut kring övergripande frågor som exempelvis mål, riktlinjer och 

budget. (Landstinget Kronoberg 2011:C) 

Landstingsstyrelsen har till uppgift att leda verksamheten och samordna landstingets förvaltning. 

Styrelsen består av 15 personer som träffas nio gånger per år (Landstinget Kronoberg 2011:D). 

Landstinget Kronoberg styrs av förtroendevalda där landstingsdirektören är den som är högsta 

verkställande tjänsteman. Landstingets driftorganisation styrs av nio olika centrum. (Landstinget 

Kronoberg 2011:E) Två av informanterna är knutna till servicecentrum och den tredje till 

landstingets kansli. (Se Bilaga D) 

Landstinget Kronoberg arbetar för en arbetsmiljö där alla ska trivas och bemötas lika. Ett gott 

bemötande ”ska prägla såväl möten med patienter, närstående, samarbetspartners som möten 

mellan medarbetare inom organisationen” (Landstinget Kronoberg 2011:F). Följande står att läsa 

om chefens och medarbetandes roll i arbetet för ett gott arbetsklimat. 

Chefen har nyckelrollen att forma den atmosfär och de normer som gäller på arbetsplatsen. 

Kränkande särbehandling kan aldrig accepteras, oavsett vem det gäller eller vilka som 

drabbas. Alla medverkar genom sitt beteende till en ömsesidig respekt och ett gott 

arbetsklimat. (Landstinget Kronoberg 2010)  

Alla medarbetare har ett ansvar för att arbeta för ett bra arbetsklimat där ”/…/ varje människa har 

rätt att bli bemött med respekt och behandlad på lika villkor oavsett förutsättningar och 
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möjligheter” (Landstinget Kronoberg 2011:F). Landstinget Kronobergs värdegrund vilar på 

principen kring människors lika värde och rättigheter och är en självklar del i ledningsarbetet. 

Följande står att läsa i jämställdhetspolicyn. 

Landstinget Kronoberg ska vara ett föredöme ur ett jämställdhetsperspektiv genom att ta 

tillvara och värdesätta varje individs resurser utifrån sina specifika och unika 

förutsättningar. Genom att tillämpa ett genusperspektiv ska medvetenheten öka om hur 

uppfattning och kunskap om kön och genus påverkar medarbetare, organisation och det 

patientnära arbetet. På så sätt skapas ett bredare perspektiv och större möjlighet till 

nytänkande och utveckling. (Landstinget Kronoberg 2011 G) 

Det står att läsa i Landstinget Kronobergs policys kring utbildning, att alla yrkeskategorier och 

verksamheter i organisationen har rätt att delta i forsknings och utvecklingsarbete. Landstinget 

Kronoberg värnar om ”En positiv miljö som stimulerar till kunskapssökande och 

kompetensutveckling, ökar organisationens möjlighet att rekrytera och behålla kompetent 

personal” (Landstinget Kronoberg 2011: H). De samverkar med universitet och högskolor och ska 

vara en ”kompetent och aktiv part” (Landstinget Kronoberg 2011: H). 

Landstinget Kronoberg har alltså ingen enskild policy för hur de arbetar för att främja mångfald 

och kompetens i organisationen. Däremot kan man utskilja riktlinjer i de övriga policyn, där de 

alltså har en ambition att motverka diskriminering, ta tillvara på medarbetarnas olikheter, främja 

utveckling och kompetens.  

4.2 Möta det kommande behovet av arbetskraft 

Alla informanter är eniga om att det råder ett stort behov av personal inom vården i framtiden, att 

det beror på stora pensionsavgångar och att många börjar närma sig denna. Framförallt gäller det 

specialister inom olika områden, till exempel specialistläkare i allmän medicin, patologer och 

psykologer. Informant 1 hävdar att regeringen nu insett problemet med bristen på arbetskraft och 

kommer utöka utbildningsplatserna men är ändå skeptisk till att det är rätt lösning. 

Läkarutbildningen är väldigt lång, detta gäller framförallt specialistläkare. Efter att ha studerat i 

5,5 år blir man AT läkare (allmäntjänstgöring) och jobbar som det i cirka 2 – 3 år innan personen 

bestämmer sig för att rikta in sig inom något område och bli ST (specialisttjänstgöring) läkare. 

Den utbildningen tar ytterligare cirka fem år. Informant 3 menade att det tar ungefär 15 år från 

dess att personen börjar plugga till det att denne är en färdig specialistläkare. Informant 1 menade 

att rekryteringsbehovet kommer öka med ungefär 25 – 30 procent vilket är en rätt kraftig ökning. 

Vissa specialistläkaryrken anses inte vara speciellt intressanta och det kommer bli en utmaning att 

tillgodose behovet menar informant 1. Landstinget Kronoberg har HR-strateger som arbetar med 

strategiska frågor, till exempel långsiktig arbetsmiljö, kompetensutveckling, tillvägagångssätt för 

att öka chansen att anställa kompetent personal, arbeta med strategier för att göra landstinget till 

en attraktiv arbetsgivare och därmed öka intresset av att arbeta inom vården. Informant 1 tror att 

behovet kommer lösas på sikt.  

Citatet nedan som är hämtat från Landstinget Kronobergs styrdokument visar hur viktigt det är att 

vården har god och kompetent personal: 

Inom sjukvården möts människor från skilda kulturer med olika uppfattning om bland annat 

hälsa och sjukdom, barnafödande, åldrande och död. Hälso- och sjukvårdspersonalen har 

skyldighet att bemöta patienter med omtanke och med respekt för varje människas värdighet 

och integritet. Den som är sjuk ska ges sakkunnig och omsorgsfull vård och kunna känna 

sig trygg. Hela vårdens organisation ska verka för att skapa goda kontakter mellan 

patienten och vårdpersonalen. (Landstinget Kronoberg 2005) 
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Idag utbildas många läkare utomlands som nu kommer tillbaka till Sverige, informanterna menar 

att de har ett större behov av läkare än vad som tillkommer.  

När det gällde hur Landstinget Kronoberg går tillväga för att möta det kommande behovet av 

personal var alla tre informanterna eniga om att landstinget satsar mycket på att locka yngre 

personer till organisationen. Ett sätt är genom att ta emot praoelever ifrån årskurs 8 eller årskurs 9. 

Det är en möjlighet att visa upp verksamheten och skapa ett intresse hos ungdomarna. De försöker 

bland annat ta emot gymnasieklasser som kommer och besöker sjukhuset, det händer också att 

Landstinget Kronoberg går ut till gymnasieskolor och pratar om verksamheten. Informant1 

menade att det handlar om en konkurrenssituation mellan olika landsting och privata aktörer på 

marknaden, de kommer ”slåss” mot varandra för att skapa ett intresse hos ungdomarna för att just 

deras vård och omsorg ska bli det naturliga valet av arbetsplats. Informant 1 hävdade att 

Landstinget Kronoberg förmodligen är en av de största arbetsgivarna för de som bland annat till 

läser till sjuksköterska på Linnéuniversitetet dock kommer det ändå finnas ett stort behov av 

personal. 

Landstinget Kronoberg satsar också på att erbjuda gymnasieelever sommarjobb där målet är att 

kunna erbjuda 100 skolungdomar arbete. Informant 2 menar att det inte bara handlar om att skapa 

ett intresse hos ungdomarna, utan praoverksamheten är också ett sätt för den enskilda personen att 

se ifall denne kan klara av vissa förhållanden som tillhör ett arbete inom vården, till exempel att 

denne verkligen klarar av att se sjuka människor. Informant 3 berättade att det även vore bra att 

informera skolungdomar längre ner i åldrarna, lite allmänt, om vilka yrken det finns i vården 

eftersom det enligt en undersökning, brukar barn i tio års ålder bara spontant kunna räkna upp 

ungefär 10 stycken yrken och det finns många olika yrken inom vården som folk inte tänker på. 

Ett sätt för Landstinget Kronoberg att visa sin verksamhet är genom olika mässor, exempelvis 

omvårdnadsmässor som huvudsakligen riktar sig till ungdomar. 

Landstinget har också ett nära samarbete med olika utbildningssamordnare. Till exempel: 

studenter som läser till läkare, sjuksköterska eller något annat yrke inom vården, är mycket på 

sjukhuset eller liknande centrum då utbildningen är verksamhetsförlagd, vilket är en oerhört viktig 

del i utbildningen. Därför är det viktigt med kompetenta handledare som kan ta hand om 

studenterna och ge de en god inblick i verksamheten. Informant 2 uttryckte följande: ”Deras 

praktik ska vara tipp topp, den ska vara av hög kvalitet så de känner att Landstinget Kronoberg är 

en bra arbetsgivare”. 

Landstingets policy visar också på att det är viktigt att de är öppna för personer med annan 

kulturell bakgrund, genom detta citat: 

Samhället är under utveckling i en mångkulturell riktning, vilket innebär förändringar. 

Förändringar medför både möjligheter och orsakar problem. Det är viktigt att genomföra 

åtgärder för att öka delaktigheten och minska utanförskapet för personer med utländsk 

bakgrund. Förändringarna kräver ökad öppenhet, ömsesidig tolerans och respekt för olika 

kulturyttringar. (Landstinget Kronoberg 2005) 

Informant 3 menar att de är väldigt beroende av utländsk kompetens för att tillgodose behovet, 

särskilt av läkarkompetens. ”Det skulle ju inte funka, hela sjukvården skulle kollapsa om vi inte 

hade det” Samma informant menade också att det är viktigt att inse att det finns ett stort behov av 

personal och att det är en stor utmaning att inse det och planera tillvägagångssätt för att undvika 

situationer där de desperat behöver en viss kompetens och anställer en person bara för att denna 

har rätt formell kompetens. Landstinget Kronoberg hjälper personal från utlandet med boende 

men också med praktiska saker som exempelvis skola, för att hjälpa den anställdes familj att trivas 

i det svenska samhället 
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Informant 3 berättade också att ett sätt för att tillgodose personalbehovet i andra tjänster kan en 

viktig del vara att ge feedback till de sökande som inte fick den aktuella tjänsten och uppmuntra 

till att söka en annan tjänst. Samma informant utryckte följande. ”De kanske är den perfekta 

medarbetaren fast på en annan tjänst om ett halvår, då gäller det att de söker den”. 

4.3 Begreppen kompetens och mångfalds betydelse i Landstinget Kronoberg 

Landstinget Kronoberg har ingen uttalad mångfaldspolicy men informant 1 poängterade att de 

planerar att utforma en sådan nästa år eftersom det ”ligger i tiden”. Däremot har de en väl 

utformad jämställdhetspolicy, vilket innefattar huvudsakligen jämställdhet mellan könen men 

också ålder bland annat, berättade samma informant. 

Landstinget Kronoberg ska vara ett föredöme ur ett jämställdhetsperspektiv genom att ta 

tillvara och värdesätta varje individs resurser utifrån sina specifika och unika 

förutsättningar. Genom att tillämpa ett genusperspektiv ska medvetenheten öka om hur 

uppfattning och kunskap om kön och genus påverkar medarbetare, organisation och det 

patientnära arbetet. På så sätt skapas ett bredare perspektiv och större möjlighet till 

nytänkande och utveckling. Jämställdhet är också en kvalitetsfråga i relationen 

medarbetare, chef och i mötet med våra patienter. (Landstinget Kronoberg 2011:G) 

Vidare står det i jämställdhetspolicyn (Landstinget Kronoberg 2011:G) att all verksamhet i 

Landstinget Kronoberg  ska kännetecknas av ett gott bemötande i alla möten, exempelvis med 

patienter, närstående och samarbetspartners men det är också viktigt mellan medarbetare. Det står 

också att alla patienter har lika rätt till en god hälso- och sjukvård utan hänsyn till bland annat 

deras ålder, kön, religion, sexuell läggning, funktionsnedsättning eller etnisk bakgrund. 

Landstinget Kronoberg arbetar mycket med jämställdhet och jämställdhetsplaner över alla kliniker 

i hela landstinget, berättar informant 2 och lägger också till att det är en del utav mångfald, bland 

annat etnicitet, sexuelläggning och funktionshinder. Samma informant menar också att mångfald 

handlar om att acceptera människors personliga olikheter, om olikheter ska tillåtas eller om ”alla 

ska vara stöpta i samma form” Informanten menar att personliga variationer i exempelvis en 

arbetsgrupp är gynnande, då personer med olika egenskaper kan bidra med olika perspektiv och är 

också en form utav mångfald. ”Får man ihop ett bra team med alla delar, då kan man täcka de 

flesta aspekterna och det är mångfald också, förutom de här delarna med blandade åldrar och 

blandade kön är också olikheter, i hur man uttrycker sig, hur man tänker och hur man är.” 

Samma informant poängterar lite extra att mångfald inte bara handlar om yttre olikheter utan även 

om personliga egenskaper och tillägger att på sitt kontor finns en skylt med följande text: ”nobody 

is perfect but a team can be”. 

Informant 2 menar att i samband med en rekrytering är det viktigt att förutom kravspecifikationen, 

se vad det är för personliga egenskaper som är gynnande för arbetsgruppen och menar att det är 

viktigare än att anställa en kvinnlig medarbetare bara för att det är en kvinna och ser bra utåt sett i 

en arbetsgrupp med fem stycken män. När kompetensen är lika mellan två personer först då kan 

de titta på mångfalden, vilken slags person skulle passa bäst i gruppen. 

Alla tre informanterna var eniga om att kompetens handlar om de färdigheter, erfarenheter, 

kunskaper och de formella kunskaper en person har med sig. De var också eniga om att det 

handlar om en förmåga att kunna tillämpa dessa. Informant 2 och informant 3, som jobbar mycket 

med rekrytering, förknippade kompetensbegreppet med rekryteringstillfället, att det gäller att 

finna den kompetens som passar in i organisationens behov, de pratade också mycket om 

personliglämplighet i förhållande till en viss tjänst. Exempelvis behöver en sjuksköterska vara 

duktig på att samarbeta och ha en viss ledarkapacitet. Dessa egenskaper ingår i rollen som 

sjuksköterska men också en hel del av den informella kompetensen. Att se till kandidatens 
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personliga egenskaper är mycket svårare att undersöka än den formella kompetensen som finns 

skriftligt dokumenterat. Informant 3 berättade att det finnas många olika slags kompetenser, som 

till exempel: emotionell- och social kompetens. Dessa kompetenser är olika viktig i olika yrken.  

4.4 Riktlinjer för Landstinget Kronobergs rekryteringsprocess   

Landstinget Kronoberg arbetar efter visionen ”Ett gott liv i ett livskraftigt län” och målet är att 

”vara ett kvalitetsstyrt landsting” (Landstinget Kronoberg 2011: A). För att dessa delar ska kunna 

uppnås är en av nycklarna kompetens och rekryteringsprocessen är ett verktyg. För att klara 

personalförsörjningen de kommande åren måste Landstinget Kronoberg säkra bemanningen och 

arbeta med kompetensutveckling. (Landstinget Kronoberg 2011:A) Landstinget Kronobergs 

rekryteringsprocess består av följande delar. Ett personalbehov uppstår, en arbetskravsanalys görs, 

en kompetensbeskrivning görs, det görs en kontroll mot andra anställda, ifall det är någon som det 

behövs ta hänsyn till. Om inte, går de vidare med annonsering, ansökningar, urval, 

anställningsbeslut och avslutningsvis meddelas de övriga sökanden (Bilaga C). Landstinget 

Kronoberg arbetar efter att ett gott bemötande ”ska prägla såväl möten med patienter, närstående, 

samarbetspartners som möten mellan medarbetare inom organisationen” (Landstinget Kronoberg 

2011: F) Vidare ska Landstinget Kronoberg ur ett jämställdhetsperspektiv vara ett föredöme 

genom att värdesätta och ta tillvara på varje individ och den resurs denne innebär. (Landstinget 

Kronoberg 2011:G)  

Alla ska oavsett förutsättningar kunna ta sig fram i landstingets lokaler och nå fram till rätt 

person eller enhet, kunna ta del av information och kunna medverka i det demokratiska 

samhället. Ett tillgängligt och gott bemötande bygger på god planering och genomtänkt 

utformning av lokaler, verksamhet och information där ny teknik tas tillvara för att 

underlätta för olika målgrupper /…/ Medborgare ska kunna få kontakt på det sätt som han 

eller hon önskar. (Landstinget Kronoberg 2011:F) 

Denna policy gäller hela verksamheten och alltså även rekryteringsprocessen.  

Antalet personer som är delaktiga i rekryteringsprocessen varierar beroende på tjänst. Landstinget 

Kronoberg strävar efter att facket ska vara inkopplat vid alla rekryteringar eftersom de vill ha ett 

bra samarbete med facken för att få synpunkter på vad gruppen tycker. HR - konsulterna har en 

stöttande funktion till rekryterande chef och finns till för hjälp och stöd längs med hela 

rekryteringsprocessen. När Landstinget Kronoberg ska rekrytera ny personal är det inom vissa 

områden svårt att få tag på rätt kompetens. Informant 1 menar att de idag är inriktade på andra 

former av styrkor hos exempelvis läkare, än vad de tidigare varit. När en kandidat söker till en 

läkarutbildning berättar informant 1 att det ”räcker inte med att bara vara smart, intellektuell och 

kanske vara lite inbunden utan man ska dessutom vara social och klara av att möta människor, 

det är sånt vi ställer krav på och jag tror att när man då intervjuar till antagningarna så tror jag 

att man mycket tittar på de bitarna /…/”. Samma informant berättade vidare att Landstinget 

Kronoberg har ett ansvar att skapa ett intresse hos människor för olika jobb, skapa möjligheter att 

testa runt i organisationen, se vad olika arbeten innebär. Landstinget Kronoberg strävar att följa 

alla faser i rekryteringsprocessen eftersom fel rekryteringar kostar mycket och tar mycket energi. 

Vid vissa anställningar är det inte möjligt att följa alla delar av rekryteringsprocessen, exempelvis 

när det krävs en sjuksköterska på en avdelning inom två veckor. När ett behov enligt detta uppstår 

berättar informant 2 att de inte sätter sig ner och har en diskussion kring kravprofilen och 

genomför långa intervjuer, fast det är dessa riktlinjer som egentligen ska följas. Informant 2 

berättade att detta är situationer som uppstår, då behovet av personal krävs snabbt och är 

medveten om att dessa snabba rekryteringar kanske kostar mer i längden än en välplanerad och 

genomförd rekrytering där alla delar ingår. Informanterna berättade att de strävar och arbetar hela 

tiden mot att alla delar i rekryteringsprocessen ska ingå eftersom resultatet därmed blir säkrare.  
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Informanterna berättar att HR - konsulterna har vissa mallar att arbeta efter. Alla har Malin 

Lindelöws bok där intervjufrågor och kompetensmodellerna finns tillgängliga, men att det är upp 

till var och en hur mycket de väljer att använda den. Ett arbete att göra dessa mallar tillgängliga 

även för cheferna pågår. Att använda sig av kompetensmodellen anser informanterna vara viktigt, 

speciellt viktigt är det vid chefstjänster och nyckelposteringar. Informant 2 understryker att det är 

svårt att göra en kompetensbaserad intervju på en nybliven sjuksköterska eftersom erfarenheten då 

fattas. Sjuksköterskan kan exempelvis inte svara på hur denne reagerade då en patient dog 

eftersom denne aldrig upplevt situationen och att de därmed får anpassa intervjufrågorna efter 

situation.  

Då Landstinget Kronoberg behöver specialkompetens söker de även efter kandidater utomlands. 

Oftast sker denna kontakt genom personliga nätverk. Informant 3 berättade att detta kan ske 

genom att de får höra att det finns någon som är intresserad av att arbeta för Landstinget 

Kronoberg, i Sverige och därifrån tas en kontakt med denne. När rekryteringar av svåråtkomlig 

kompetens sker berättar samma informant att det mest är att tacka och ta emot. En intervju bokas 

in, där syftet främst är att ge kandidaten den information som krävs, vilka villkor som gäller i 

Sverige och vad som gäller i samhället i stort. Desperata lägen förekommer och fokus på 

personliga kompetenser är då inte av prioritet utan då är det bara att anställa personen med rätt 

titel. Informant 3 medger att detta sätt kan skapa svårigheter i efterhand eftersom den har den rätta 

kompetensen men det visar sig att personen exempelvis inte fungerar socialt, vilket kan vara en 

viktig del i yrket. Då språket är en viktig del inom vården, bland annat ur säkerhetssynpunkt, 

erbjuder Landstinget Kronoberg språkundervisning för de läkare som har behov av detta. 

Vanligtvis varvas studier med arbete någon gång i veckan något både informant 2 och informant 3 

berättar.  

Läkarna som kommer till Sverige har en EU legitimation på att de är läkare dock är det inte enligt 

samma preferenser som den svenska, vilket innebär att det inte är säkert att de direkt kan börja 

jobba i Sverige. De kan behöva komplettera sin kompetens på olika sätt. Därför sker det en 

samverkan mellan Landstinget Kronoberg, universitet och Grimslövs folkhögskola. Denna 

utbildning är en förberedelse för att kunna arbeta som specialistläkare i Sverige, berättade 

informant 2.  

4.5 Betydelsen av och medvetenhet kring rekryterarens roll  

Att det första intrycket är viktigt håller alla informanter med om. Informant 2 tillägger att det är 

viktigt om personen ska ut i organisationen och presentera sig, då är det viktigt för att personen 

inte förstör för sig själv. Informant 2 och informant 3 tillägger att det här med ”magkänsla” blir 

mindre viktigt under intervjun då personens kompetens och lämplighet för den aktuella tjänsten 

blir mer relevant. Strategin att rekrytera efter sin ”magkänsla” är inte speciellt kvalitetssäkrat 

menar informant 2, dessa faktorer kan bero på hur pass den sökande är lik rekryteraren 

personligen. Dock poängterar informant 2 och informant 3 att detta något som det är viktigt att 

vara medveten om för att undvika, det är också viktigt att vara medveten om att personliga åsikter, 

erfarenheter och utgångspunkter kan påverka hur rekryteraren uppfattar vissa svar som den 

sökanden ger vilket inte behöver stämma överens med verkligheten. Ett exempel  som informat 2 

ger, kan vara att det är viktigt att notera de egna känslorna som uppkommer hos rekryteraren 

under intervjun, till exempel att man blev glad vid ett visst tillfälle och sedan funderar på orsaken. 

Kan det vara att man var klädd på samma sätt eller liknande berättade informanten. Att tänka på 

sin egen roll som rekryterare är av stor vikt menar informant 2 och informant 3.  
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4.6 Kravprofilens betydelse och utformning  

När kravprofilen utformas, sätter rekryteraren och chefen för det aktuella centrumet sig ner. Det 

första de gör är att kartlägga behoven av kompetens och vilka krav som ska ställas för den 

specifika tjänsten, vilka är verkliga krav och vad är mer önskemål. Informant 2 menar att det 

kanske inte är viktigt att personen behöver vara socialt kompetent om han eller hon ska ha 

personkontakt endast en gång i veckan. Landstinget Kronoberg arbetar utifrån Malin Lindelöws 

kompetensbaserad rekrytering. Informant 2 menar att om de rekryterar efter kompetens, då 

minimerar de risken att anställa en person bara för att det är till exempel en man eller kvinna och 

ser bra ut utåt sett, utan fokus läggs på de sökandes kompetens. 

Informanterna berättade om vikten av tidigare erfarenhet, att det beror på vilken tjänst som ska 

tillsättas men även gruppens sammansättning. När kravprofilen utformas funderar rekryterarna på 

om det är relevant i just den här tjänsten eller kan de anställa en nyexaminerad 

allmänsjuksköterska. Känns arbetsgruppen stabil, då är det kanske okej att ta in någon ”nyfärdig” 

berättade informant 2. Om det är många aspekter de bör ta hänsyn till arbetar de efter modellen 

”kompetensbaserad” rekrytering. Då gäller det att ta ut de viktigaste kompetenserna, informant 2 

syftade med ordet kompetens i detta fall på personliga egenskaper.  

Alla vill väl ha någon slags supermänniska som är duktig på allting men då får man sitta 

och välja. Vad det är som är viktigast och försöka få med det i kravprofilen, ifall det är 

viktigt med flexibilitet, uthållighet för det här jobbet eller det kanske är viktigt med att vara 

visionär eller olika saker, det beror lite på vad det är för tjänst. (Informant 1) 

Informant 1 menar att i överlag ställs det ibland irrelevanta krav på vissa tjänster. Exempel togs att 

det inte finns många patologer i Sverige, en orsak kan vara att när de söker utbildningen räcker det 

inte med att vara smart och intellektuell, utan det krävs även att de är sociala och klarar av att 

möta människor. Sedan när det är dags att anställa lägger de mer vikt på den sociala förmågan, 

vilket gör att de som egentligen skulle passa som patolog hamnar i skymundan. Gäller det 

rekrytering utav en chefstjänst, då är viktigare att lägga energi på personliga egenskaper. 

Informant 2 hävdade att det är viktigt att vara medveten om att kravet på att den sökande ska 

kunna svenska kan ses som lite otydligt, exempelvis om någon pratar grov skånska som är svår att 

förstå eller exempelvis en kraftig rysk brytning, det är svårt att veta vart gränsen går. Det 

viktigaste är att patienterna förstår personalen men också väldigt viktigt att de förstår varandra 

sinsemellan. 

4.7 Val av sökvägar och dess betydelse 

Vid intervjuerna framkom det att vid jobbannonsering går Landstinget Kronoberg ut med 

ansökningen både internt och externt. Sökvägarna ska vara lättillgängliga för de sökande. 

Arbetsförmedlingens platsbank är standard vid annonsering samt Landstinget Kronobergs 

hemsida, offentliga jobb och Manpower. I Smålandsposten annonseras det ut vilka jobb som är 

lediga och en vidare hänvisning till hemsidan. Sökvägarna anpassas efter behov och annonsering i 

facktidningar förekommer då det är ett bra sätt att nå målgruppen direkt. En hänvisning till 

Landstinget Kronobergs hemsida finns alltid med i annonserna, då det anses viktigt att sökanden 

tilldelas information kring organisationen och andra lediga jobb inom landstinget. Vikten av 

tillgänglig information finns också reglerat i ett av policydokumenten, och uttryckt enligt följande. 

Det är viktigt att utveckla sjukvårdsinformationen för att på så lika villkor som möjligt nå ut 

till alla människor i samhället. Det gäller att göra hemsidor tillgängliga, att se till att 

skriftlig information finns på lättläst svenska, på engelska samt på de vanligaste 

invandrarspråken. (Landstinget Kronoberg 2005) 
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Valet att annonserna oftast skrivs på svenska beror på att kravet oftast är att kandidaterna pratar 

svenska. Engelska annonser kan förekomma om det är någon specialkompetens som efterfrågas. 

Ett utskrivet krav om kunskaper i det svenska språket kan förekomma i annonserna om det anses 

nödvändigt.  

Landstinget Kronoberg använder sig oftast av små annonser men det görs alltid en bedömning av 

omfånget på annonsen utifrån behovet. Helsidors annonser kostar mer än små annonser och det 

sker en avvägning mellan kostnaden och mängden av sökanden. Informant 2 uttryckte det på 

följande sätt. 

Vi tror inte att stora annonser ger mer sökanden egentligen. Det är svårt, ska man ha en hel 

sida för 40000 - 50000 kronor eller ska man ha en liten, hur många mer sökanden får vi. 

Det är nog så att det nog inte ger mer om man brer på i tidningarna. 

Kostnaden är en viktig del i bedömningen av sökvägarna. Samma informant nämnde också att det 

kan vara praktiska saker, exempelvis pressläggnings tid som också påverkar. Landstinget 

Kronoberg använder sig också av ett rekryteringsverktyg. Det är en köpt tjänst där annonserna 

konstrueras och ansökningarna tas emot. Det är ett system där den sökanden skapar ett konto, 

fyller i ansökningen och Landstinget Kronoberg tar emot den digitala sökningen. Alla sökanden är 

samlade på ett ställe i detta webbaserade system och alla ansökningar är formade på samma sätt. 

Utifrån detta rekryteringsverktyg kan kandidaterna sorteras efter erfarenhet, utbildning eller andra 

viktiga preferenser.  

4.8 Urvalsprocessen  

Vid frågan om vilka meriter som väger tyngst vid urvalet svarar informant 2 att 

arbetslivserfarenhet är en viktig del som bedöms från fall till fall men också utbildning. Vidare 

poängteras det att cheferna är duktiga på att rekrytera rätt medarbetare och att det är av stor vikt 

att vara medveten om den kravspecifikation som konstruerats. Vikten av krav beskrivs av 

informant 2 enligt följande. 

Att man håller sig till den här linjen med vilka krav vi har och då kommer vi också förbi det 

här med diskriminering eftersom vi hela tiden utgår från kompetens och det är klart då och 

i och med den nya hårda lagen så kommer vi inte hamna i detta om vi utgår från de här 

delarna hela tiden och verkligen gör urvalet på grund av detta också. 

Även vid processen kring urvalet används rekryteringsverktyget. Informanterna ser detta verktyg 

som mycket användbart, då det går att sortera olika kandidaters meriter och övriga delar, 

exempelvis körkort, som kan påverka och därmed få en överblick och pekar på alla möjligheter 

som finns med systemet. Utifrån mångfaldsperspektivet ses rekryteringsverktyget som mycket bra 

menade informant 2 eftersom möjligheten att göra ansökningarna anonyma, alltså ta bort kön, 

namn och ålder, finns. Detta är dock något som aldrig använts av informanten i fråga. Samma 

informant menar vidare att kompetensbegreppet är av största vikt och att det då inte har stor 

betydelse om ansökningarna görs anonyma. Informant 2 berättade följande. ”/…/ det finns ju 

möjlighet att använda detta men jag tycker ändå, att tittar man på kompetens, kompetensbaserat 

och gör ett väldigt bra urval på det då är kompetensen i fokus och då kan man förhoppningsvis 

inte säga att det är diskriminering.”  

När det svenska språkets betydelse kommer på tal kring urvalet menade både informant 2 och 

informant 3 att det är av stor vikt att kandidaterna pratar svenska för att kunna göra sig förstådd 

och att patienterna i sin tur förstår. När det kommer till urvalet i dessa fall är det viktigt att inga 

förutfattade meningar finns utan att det görs en ordentlig undersökning om kandidaten kan 

svenska eller inte. ”Då gäller det egentligen att man undersöker det så att man inte går på någon 
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slags tanke om att varför man heter så, så kan man inte svenska. För då är man rätt långt tillbaka 

i tiden” (informant 2).  

Hur själva urvalet går till beror på vilken rekryterande chef är. Vissa av cheferna vill själv läsa alla 

ansökningar, och andra vill ha potentiella kandidater utvalda av HR- konsulten. Informanterna gör 

oftast den första utgallringen bland ansökningarna och nästa urval sker i samarbete med 

rekryterande chef. När urvalet sker är det den formella kompetensen som bedöms eftersom 

informant 3 påpekar att det är svårt att hitta den informella kompetensen i 

ansökningshandlingarna. Som exempel berättar samma informant att de vid en chefsrekrytering 

nyligen höll kravspecifikationen ganska lös och därför hade högskolexamen som krav, men 

området öppet. Detta gjordes för att de inte ville ”låsa in” sig då det var ett nytt område de skulle 

starta upp. Detta medförde att det var många ansökningar att gå igenom men informant 3 ser det 

bara som positivt då det var många kompetenta människor som sökte tjänsten och därför ett stort 

urval att välja kring. I detta fall tittade HR- konsulten på chefserfarenhet och erfarenhet inom 

området som det gällde. De kandidater som uppfyllde detta gick vidare till andra urvalet.  

4.9 Intervjuns utformning och betydelse  

Efter urvalet sker en intervju med de aktuella kandidaterna. Beroende på vilken tjänst som ska 

tillsättas varierar antalet personer som är inkopplade. Vid chefsrekryteringar används en 

samverkansgrupp där ett samarbete sker med facken för att få deras synpunkter. Ska exempelvis 

en sjuksköterska tillsättas är det oftast en avdelningschef, HR- konsult samt i vissa fall någon 

facklig representant. Hur många inblandade det rör sig om varierar mellan två till fem personer, 

beroende på tjänst. Informant 3 menar att vill någon vara delaktig och säga sin åsikt om 

kandidaterna är det ofta möjligt. 

De som sedan är av intresse och uppfyller kraven går vidare till en andra intervju. Hur många 

intervjuer som genomförs beror på tjänst. Vid chefsrekryteringar sker fler intervjuer. Informant 3 

beskriver förloppet enligt följande. 

Till den här chefstjänsten tror jag vi träffade tio personer till att börja med och sen sållade 

vi ut fyra, som vi testade och fick vi återkoppling på testet. Så träffade vi dem en gång till på 

en andra intervju och under den sista tog vi referenser. Om det var någon utifrån testet som 

vi kände inte höll måttet, då tog vi inte ens referenser på, utan gick vidare och tog 

referenser på två personer varav en fick tjänsten då.  

Samma informant berättade att det är mer arbete med en chefsrekrytering än vid rekrytering av en 

sjuksköterska. Informanten jämför olika rekryteringar och berättar följande. 

När vi anställer en sjuksköterska så kan det vara så att man träffar personen en gång och 

så tar man referenser och sen anställer man. Här är det flera träffar och saker som händer i 

mellan då. Och sen har jag också mer samverkan med de fackliga i en chefsrekrytering. Vi 

försöker alltid samverka, vid chefsrekryteringar sitter ofta de fackliga representanterna 

med vid ett av intervjutillfällena. 

Facket är alltid representerade vid första intervjun, inför högre poster. Under andra intervjun är det 

oftast bara HR- konsulten och rekryterande chef som är delaktiga men en överläggning sker sedan 

med de fackliga representanterna. Informant 3 berättade vidare om en chefsrekrytering som 

nyligen skett. Då bjöds även fyra medarbetare in för en kort frågestund, vid det andra intervju 

tillfället för att få ytterligare åsikter och perspektiv. Dessa medarbetare var personer som 

kandidaten skulle bli chef över och de ställde frågor från medarbetarperspektivet. Informanten 

berättar att det var mycket lyckat och det var många som fick chans att tycka till. Informant 2 

utryckte följande ”det som är viktigt är ju också att det inte bara är vi som väljer dem utan det är 

också de som väljer oss” och menar att intervjutillfället är en bra mötespunkt för båda parter.  
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Landstinget Kronoberg har allmänna intervjufrågor som finns tillgängliga för alla som rekryterar. 

Informanterna berättade att ofta förs en diskussion innan, vad det ”är man ska lägga sitt krut på” 

(informant 2). Landstinget Kronoberg arbetar utifrån Lindelöws kompetensbaserade rekrytering. 

Vissa allmänna frågor är alltid en del, exempelvis: ”vad har du gjort innan” och ”varför söker du 

det här jobbet” och ”vad gör du på fritiden?”. Sedan ställs också frågor utifrån de kompetenser 

som krävs för jobbet. Säger kravprofilen att den sökande ska vara visionär, behövs det under 

intervjun ställas frågor som gräver fram om det stämmer. Informant 2 berättade att ”så man måste 

ju känna av vad som finns mer på djupet” och menade att under intervjutillfället är det viktigt att 

verkligen lyssna på det som sägs. Vad kandidaten menar, tycker och tänker och på så sätt skapa en 

bild av kandidaten. Kandidaten ska ha realistiska förväntningar på vad tjänsten innebär och 

innehåller och intervjuaren ska bli övertygad om att kandidaten är rätt för jobbet. När det handlar 

om att få fram specifika egenskaper menar både informant 2 och informant 3 att det bästa sättet är 

att ställa konkreta frågor där kandidaten får berätta om vad den gjort och hur den har löst vissa 

problem. Det är i dessa lägen viktigt att det inte blir för hypotetiskt. En tydlig struktur med vem 

som tar vilka delar, under intervjun är viktigt då det undviker missuppfattningar och utnyttjar 

tiden till fullo. En tydlig struktur är också av stor vikt för att fokus ska ligga på den information 

som betyder något. 

Vid det första intervjutillfället är det brukligt att legitimationen visas upp, det är ett sätt att 

validera kunskapen. När det handlar om utländsk kompetens översätts legitimationen till svensk 

legitimation. Informant 2 påpekar att kunskaperna kan se olika ut beroende vilket land kandidaten 

tagit sin examen och att intervjun därför är extra viktig. Intervjun är ett sätt att ställa konkreta och 

yrkesrelaterade frågor för att skapa en uppfattning om kandidatens kunskap. Vid utländsk 

kompetens kan det bli aktuellt med en allmäntjänstgöring eller provanställning, innan de kan 

arbeta som legitimerad läkare för att utvärdera kompetensen eller om kandidaten behöver förbättra 

språket. 

4.10 Testernas utformning och betydelse  

Tester är något Landstinget Kronoberg använder vid nyckelposteringar eller vid 

chefsrekryteringar. Informanterna har märkt av en ökad efterfrågan av test bland rekryterande 

chefer, speciellt inom vissa centrum i organisationen. Att det är inom vissa områden som tester 

efterfrågas beror på tradition tror informant 3. Behovet av tester ökar,  informant 2 menar att det 

är viktigt att organisationen tar ett samlat grepp kring detta och en klar ide kring vilka kandidater 

till vilka tjänster som ska testas. Informant 2 berättade vidare att vid alla chefsrekryteringar borde 

kandidaterna genomgå ett test, även vid nyckelposteringar. Nyckelpositioner kan vara ”/…/ läkare 

eller det kan vara olika alltså dels svårrekryterande eller lite mer kritiska tjänster på det sättet”. 

Att undersöka marknaden efter bra varianter är viktigt, eftersom det i dagsläget finns en uppsjö av 

varianter. 

Det har förekommit olika typer av tester eftersom de inte har något specifikt de är utbildade i. 

Testerna används som komplement till intervjun då de ger ett underlag att bygga vidare på. 

Informant 3 menar att det är svårt att få intervjun och referenserna att räcka till och att det 

exempelvis vid chefsrekryteringar kan behövas ett test som komplement. I dessa fall kan testet bli 

en extra pusselbit som är nödvändig för den slutgiltiga bedömningen. ”Personligen tror jag att 

tester kan vara ett väldigt bra verktyg, om man använder dem på rätt sätt, men man måste veta 

vad man gör också” berättade informant 2. När en bedömning görs utifrån testresultatet är det av 

vikt att kraven är tydligt definierade så det finns en utgångspunkt i dem. 

När informant 3 nyligen var med vid en chefsrekrytering hade rekryterande chef önskemål om att 

använda ett test. Informanten som inte hade någon speciell erfarenhet av test kontaktade ett 
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företag, specialiserat på tester. Informanten beskriver testet, med fokus på personlighetsdrag, 

enligt följande. 

Enkelt på det sätt att det är Internetbaserat så att man bara skickar en länk hem till 

kandidaten och så fyller den i på Internet och det är 250 frågor som är allmänt hållna kring 

personligheten helt enkelt. Vad som är ens styrkor och svagheter och hur man matchar 

utifrån olika egenskaper. Sen får vi tillbaka ett testresultat och så får vi lite återkoppling. 

En jätte gedigen skriftlig återkoppling och kandidaten får en liten kortfattad 

sammanfattning och sen använder vi det när vi träffas på andra intervjun. Då utgår vi från 

testmaterialet så att säga. 

Tjänsten som köptes, var själva testet, en analys av materialet och en återkoppling både skriftligt 

och muntligt på svenska. Informant 3 anser att test är ett bra sätt att ”upptäcka vad är detta för 

person, vad den har för styrkor och svagheter och hur matchas detta jämt emot den tjänsten vi 

söker”. Återkopplingen som gavs genom det skriftliga materialet visade diagram, där kandidatens 

styrkor och svagheter visades. Även kandidaten som genomförde testet fick en kortare skriftlig 

återkoppling. En av frågorna till kandidaten under intervjun var vad de tyckte om testet som de 

genomgått. Responsen var positiv, kandidaten tyckte det var lätt att förstå och göra och de tyckte 

också att resultatet stämde bra, de kände igen sig i svaren. Informant 3 ser det som ett ”kvitto för 

oss, att känner man igen sig så måste det vara ett ganska bra test i alla fall”. 

4.11 Referenstagningens betydelse  

Referenstagningen är en viktig del av rekryteringen. Referenser är något som Landstinget 

Kronoberg strävar efter att få vid varje rekrytering. Informant 2 förklarade att: 

Referenser är oerhört viktigt. Med en intervju på en timme kan man inte riktigt gå speciellt 

djupt och då kan man ju missa en hel del, en person kan ju också hålla upp ett sken. Till 

exempel kan man hålla uppe ett sken i en timme om hur man är och hur man har presterat. 

Ringer man inte referenser och bekräftar detta så kan det ju bli helt fel. Så referenser det är 

en tung bit.  

Det händer att nyexaminerade kandidater inte kan lämna några referenser från tidigare 

arbetsplatser. Landstinget Kronoberg strävar alltid efter att få referenser, då uppmanas kandidaten 

att ge referenser från exempelvis tidigare praktikplatser, lärare eller tränare som då kan ge någon 

form av utlåtande. Informant 2 menar att dessa kandidater kan vara en större chansning än andra 

kandidater med referenser från arbetslivet. När det gäller utländska sökanden går det oftast att få 

referenser, det beror på vilket land personen kommer ifrån. Det är vanligt med sökanden ifrån de 

nordiska länderna och då är det inga språkmässiga problem. Om det är något språk rekryteraren 

inte behärskar går det ofta att få på engelska, antingen ett skriftligt eller muntligt utlåtande. Detta 

händer dock inte speciellt ofta, då det vanligaste är att de utländska sökande ofta är läkare och har 

för det mesta ett företag bakom sig som är experter på utlandsrekrytering, och sköter för det mesta 

det vanliga jobbet som landstinget i vanliga fall brukar sköta i samband med en rekrytering. De 

blir som en form av sambandscentral och går lite i god för att referenser är tagna och att allt är 

okej. 

4.12 Vad avgör den slutgiltiga bedömningen? 

Vid den slutgiltiga bedömningen av kandidaterna är det rekryterande chef som har beslutanderätt, 

HR - konsulterna finns med som hjälp och stöd, ett bollplank. Att HR- konsulterna finns med som 

stöd ses bara som positivt och det nämns också att det finns en möjlighet att påverka beslutet även 

om det är rekryterande chef som tar beslutet över kandidaten. Viktiga delar vid bedömningen 

beskrivs av informant 2 enligt följande. 
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Utbildning är en del, referenser är en del och ja referenser och rekommendationer är en 

del, intervju är en del, test är en del. Alla de delarna får bilda någon slags halksäker 

uppskattning om det här kommer gå bra eller inte. För så är det ju att man aldrig kan vara 

helt säker. Ja så tyngst, det är svårt att säga. Jag tycker de bidrar till helheten alltihop. 

HR - konsulterna finns med i alla dessa olika delar och informant 3 utryckte följande. ”Särskilt 

vill vi ha med att vi skall vara med eftersom det är en liten kvalitetssäkring också att vi får våra 

chefer på rätt spår.” Det poängteras att många av cheferna som rekryterar är duktiga på att välja 

rätt kandidater. Vikten av att ha följt de krav som ställts upp är något som det läggs mycket fokus 

på. Informanterna är medvetna om att personliga åsikter kan spela in i bedömningen dock strävar 

de alltid efter att vara objektiva i sin bedömning av kandidaterna, att bara gå på kompetenserna 

som de besitter och att de även säkerställer att cheferna går på de rätta kompetenserna. En 

strukturerad intervju där fokus ligger på djupet och det som verkligen betyder något är viktigt för 

bedömningen. 

Informanterna påpekade att den kompetensbaserade modellen som Malin Lindelöw byggt upp, är 

ett bra sätt att komma ifrån problematiken kring första intrycket, där klädsel eller brytning på 

andra språk kan ha betydelse. Landstinget Kronoberg har en variant av Lindelöws 

kompetensmodell. Informant 2 utryckte följande kring det första intrycket: ”Men kör man 

kompetensbaserat rakt över då kommer man nästan förbi det, det blir inte fokus på det utan fokus 

blir kompetens”. 

Alla olika delar i rekryteringsprocessen leder fram till ett beslut där fokus ligger på kandidatens 

kompetens. När alla steg vägts in och alla involverade har fått säga sitt erbjuds den mest 

meriterande kandidaten tjänsten. Rekryteringsverktyget används återigen, där HR- konsulten 

kryssar i den som erbjudits tjänsten och om den tackat ja. Sedan är det upp till rekryterande chef 

att skicka ut ett e-post till dem som sökt tjänsten och berätta att den är tillsatt. De som varit på 

intervju får samma meddelande via telefon.  
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5. Analys 

5.1 Möta det kommande behovet av arbetskraft 

På grund av många pensionsavgångar, ett större antal äldre och minskat intresse för arbete inom 

vården har Landstinget Kronoberg ett stort behov av arbetskraft. Informanterna menade också att 

ytterligare faktorer till bristen på arbetskraft är att det finns en brist på utbildningsplatser till 

vårdutbildningarna samt att utbildningarna är långa och det ställs hårda krav, vilket leder till att få 

personer utbildar sig inom dessa områden. Detta gäller framförallt läkarutbildningarna och olika 

specialistkompetenser. Det är därför viktigt att ha en strategi för framtiden. 

Både informanterna och teorin påstår att konkurrensen om arbetskraft ökar, en av informanterna 

(1) menar att konkurrensen beror på en drivkraft att tillgodose behovet. Mlekov och Widell 

(2003:23f) säger också att konkurrensen om varor och tjänster ökar. En informant (2) menar att 

det handlar om en konkurrenssituation mellan olika landsting och privata aktörer på marknaden, 

de kommer ”slåss” mot varandra för att skapa ett intresse hos ungdomarna för att just deras vård 

och omsorg ska bli det naturliga valet av arbetsplats. Det gäller därför att hålla organisationen 

konkurrenskraftig, för att stå emot de hårda krav som ställs från omgivningen. 

Att vara en mer attraktiv arbetsgivare är en viktig del i detta, framförallt för att locka till sig 

personer att vilja jobba på Landstinget Kronoberg. Att ha personal som trivs på sitt arbete leder till 

att de kan göra ett gott arbete, ge patienterna sakkunnig vård med gott bemötande och som 

förhoppningsvis leder till att patienterna föredrar att välja Landstinget Kronoberg när de behöver 

vård. Vår tolkning av Landstingets Kronobergs policy handlar om att det är väldigt viktigt att de 

först och främst har tillräckligt mycket personal som tillgodoser behovet men också att personalen 

är tillräckligt kompetenta för att kunna ge en tillräckligt god hälsovård, kompetensen är här 

extremt viktig.  

Rekrytering är ett sätt att få in kompetent personal och därför tolkar vi att rekryteringsprocessen är 

ett viktigt verktyg för att möta framtidens behov av kompetent personal. Lindelöw (2008:27f) 

menar att rekrytering är ett strategiskt arbete för företagets framtid. Som tidigare nämnts i 

samband med rekrytering använder Landstinget Kronoberg sig av Malin Lindelöws modell om 

kompetensbaserad rekrytering, som säger att i samband med en rekrytering av personal är det 

viktigaste att se till den sökandes kompetens, vilket innebär att både se ifall personen har den 

formella kompetens som krävs men också personliga egenskaper som är relevant till den aktuella 

tjänsten. Detta kan ses som en strategi för Landstinget Kronoberg att tillgodose behovet av 

kompetens. Lindelöw (2003:27f) skriver också att de anställda i en organisation är en stor tillgång 

som kan ha stor inverkan på organisationens framgång.  

Ett strategiskt tillvägagångssätt är att arbeta för att göra Landstinget Kronoberg till en attraktiv 

arbetsgivare. Lindelöw (2008:105) menar att det som påverkar hur attraktivt ett företag är beror på 

flera faktorer där viktiga aspekter är att förstärka arbetsgivare varumärket och jobba på en god 

image. Detta är speciellt viktigt då behovet finns av en specifik nyckelkompetens som är svår att 

nå. Landstinget Kronoberg har flera tillvägagångssätt för att göra organisationen till en attraktiv 

arbetsgivare, exempelvis informerar de gymnasieungdomar om verksamheten och erbjuder 

sommarjobb. De tar också emot studenter som läser till något vårdyrke och satsar på att de ska 

trivas i just deras organisation. En av informanterna menade också att de borde bli bättre på att ge 

feedback till personer som kommit på anställningsintervju men inte fick jobbet, det påverkar 

organisationens rykte och image. 

Landstinget Kronoberg har ett ansvar från staten att sträva efter att medarbetarna ska återspegla 

den övriga befolkningen. Näringsdepartementet (2000:14) skriver att utländsk arbetskraft kommer 
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bidra till att tillgodose behovet av arbetskraft. Mlekov och Widell (2003:7f) hävdar att 

diskussionen om mångfald pågår inom två perspektiv där samhällsperspektivet handlar om hur 

läget ser ut i samhället, hur det bör vara och tillvägagångssätt för att nå dit. Detta kan ses som 

statens önskemål att medarbetarna ska återspegla befolkningen. Diskussionerna utifrån 

organisationsperspektivet handlar om effekterna som uppstår i organisationen beroende på olika 

faktorer inom en arbetsgrupp. Detta handlar om att organisationen ska ta tillvara på medarbetarnas 

olika egenskaper samt faktorer som exempelvis, ålder, kön, etnicitet, religion och funktionshinder 

med mera. (Mlekov & Widell 2003) Tas dessa resurser tillvara är detta ett sätt att arbeta för att 

vara mer konkurrenskraftig. Utifrån statens önskan om att medarbetarna ska spegla befolkningen i 

övrigt så kan det tolkas att Landstinget Kronoberg arbetar med detta genom att de erbjuder 

invandrare hjälp att komma in i det svenska samhället då de exempelvis hjälper till med bostad, 

språkundervisning och andra praktiska ärenden. Informanterna menar att de har ett stort antal 

utländsk kompetens men att de endast direkt rekryterar från utlandet då de behöver någon 

specialkompetens. Informanterna menar att utländsk kompetens är viktigt för organisationen.  

5.2 Begreppen kompetens och mångfald betydelse i Landstinget Kronoberg 

Informanterna har många tankar kring kompetensens betydelse men har i dagsläget ingen 

mångfaldsplan för organisationen. Landstinget Kronoberg planerar att utföra en mångfaldspolicy 

nästa år då det ”ligger i tiden”, berättade informant 1.  

Däremot har de en väl utarbetad jämställdhetspolicy, vilken vilar på en värdegrund om alla 

människors lika värde och rättigheter, den är också en självklar del i ledningsarbetet. Deras 

bemötande policy beskriver hur landstinget arbetar för en miljö där alla ska trivas och bli bemött 

med respekt och behandlad på lika villkor oavsett förutsättningar eller möjligheter. (Landstinget 

Kronoberg 2011: F) På DO (2010 B) står det skrivet att ett aktivt arbete med mångfald och 

jämställdhet, ger flera fördelar som god arbetsmiljö, attraktiv arbetsplats, kreativa lösningar, 

starkare varumärke och mycket mer. Även Mlekov och Widell (2003:37) talar om positiva 

effekter av ett aktivt mångfaldsarbete, då människor idag alltmer väljer produkter och tjänster som 

stämmer väl överens med moraliska principer. Att en organisation tar ett moraliskt och socialt 

ansvar, kan leda till en större kundkrets. De menar också att företag med en heterogen arbetsstyrka 

är mer nyskapande då nya idéer och tankemönster uppstår när människors olikheter möts. 

(Mlekov & Widell 2003) Detta visar att det finns många fördelar med ett aktivt mångfaldsarbete. 

De los Reyes (2001:174) menar att det finns olika faktorer som påverkar en persons identitet, 

exempelvis psykosociala förhållanden, vilket syftar på personliga kvaliteter livssituation eller 

moraliska frågor. Även en av informanterna menade att mångfald handlar om mycket mer än yttre 

aspekter och att personliga egenskaper innefattas i begreppet. Därmed är viktigt i en arbetsgrupp 

att personmässigt kunna komplettera varandra. Personliga egenskaper hos de sökande blir också 

ett återkommande tema i intervjuerna.  Informanterna var hyfsat överens om vad kompetens 

betyder och de tolkade begreppet på ett mångtydligt sätt i förhållande till de faktorer som De los 

Reyes (2001:174) anser bestämmer en persons identitet. De var också eniga om att den slags 

kompetens som behövs avgörs utifrån vilken situation den kommer användas. När kompetensen är 

lika mellan två personer först då kan man titta på mångfalden, vilken slags person skulle passa 

bäst i gruppen. 

Samtliga informanter menade att kompetens inte endast innefattar formell kompetens, utan 

kompetens innefattar även personliga egenskaper. De menar att vissa egenskaper berikar 

yrkesrollen. Ett exempel togs att det ofta önskas att en sjuksköterska bör ha en viss fallenhet att 

inta en ledarroll. Önskan att kandidaten ska ha vissa personliga egenskaper till den aktuella 

tjänsten bygger på att det är gynnande att ha den egenskapen för att kunna utföra arbetet men 

också för att det kan vara gynnande för arbetsgruppen. Informant 1 menar att om de rekryterar 
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efter kompetens, då minimerar de risken att anställa en person bara för att det är till exempel en 

man eller kvinna, för att det ser bra ut utåt sett, utan fokus läggs på de sökandes kompetens.  

Ett fokus på mångfald och kompetens kan vara till fördel i organisationen vilket även är något 

som Näringsdepartementet (2000:17) menar då de skriver att organisationer vinner på att de 

anställda i en offentlig förvaltning speglar befolkningen vilket kan leda till att de agerar bättre 

med omgivningen och vinner acceptans i samhället.  

5.3 Riktlinjer för Landstinget Kronobergs rekryteringsprocess   

Landstinget Kronobergs rekryteringsprocess består av olika delar där kandidaternas erfarenhet, 

utbildning och personlighet ska bedömas. Landstinget Kronobergs mål är att vara ett landsting 

som styrs av kvalitet där rätt kompetens är ett centralt begrepp och rekryteringsprocessen är ett 

viktigt verktyg till detta. (Landstinget Kronoberg 2011: A) Landstinget Kronoberg strävar efter att 

följa alla delar i rekryteringsprocessen och att flera personer ska vara inblandade vid en 

rekrytering för att undvika diskriminering och främja mångfald. Informanterna ser det som viktigt 

att alla delar i rekryteringsprocessen ingår eftersom det är ett sätt att kvalitetssäkra rekryteringen 

men är medvetna om att tiden inte alltid räcker till. Ibland kan behovet efter personal vara akut 

och de tvingas då frångå vissa delar i rekryteringsprocessen. Informanterna är medvetna om att 

dessa rekryteringar kan kosta både mer tid och pengar än en rekryteringsprocess där alla delar 

ingår. Lindelöw (2008:62) påpekar att brister i förberedelsearbetet är ett stort problem i 

rekryteringsarbetet och att planering och medvetenhet om vilka egenskaper som krävs för tjänsten 

är ett stort steg för en lyckad rekrytering där rätt kompetens finns. 

Landstinget Kronoberg använder olika kanaler för att finna personal. Vanligast är att hålla sig 

inom Sveriges gränser men finns behovet söker de även efter utländsk personal. Landstinget 

Kronoberg har vissa mallar att arbeta efter när de ska rekryterar ny personal. Rekryterande chefer 

kan få del av en mall där de vanligaste intervjufrågorna finns och alla har tillgång till Malin 

Lindelöws bok där intervjufrågor och kompetensmodellerna finns tillgängliga att använda. 

Lindelöw (2008:64) poängterar att en rekrytering är en investering och bör inte göras under 

tidsbrist. Inget annat än ett ”metodiskt, systematiskt rekryteringsarbete, där alla momenten är väl 

genomtänkta och genomförda” bör komma på fråga. Vår sammanfattande tolkning av Landstinget 

Kronobergs riktlinjer kring rekryteringen är att de är ganska vida. Fokus ligger på att fånga rätt 

kompetens till rätt tjänst och är något de alltid strävar efter. Rekryteringsprocessen består av vissa 

delar (Bilaga D) som ska följas så gott det går. Antalet personer som är involverade beror på 

tjänsten som ska tillsättas och metoden som används är fri att välja för rekryterande chef, bara 

budgeten räcker till. Som stöttande funktion finns någon av HR - konsulterna som har nödvändig 

kompetens, något som ses som ett sätt att kvalitetssäkra rekryteringen. Att sträva efter en 

rekrytering där kraven är definierade och flera personer är inblandade är ett sätt att främja 

mångfald. 

5.4 Betydelsen av medvetenhet i rekryterarens roll 

Rekryteraren har en viktig roll i rekryteringsprocessen. Lindelöw (2008:20) skriver om vikten av 

att rekryteringen görs rätt och att det är avgörande för företagets framtid. Två av informanterna 

anser att det är lätt att rekryteraren påverkas av sin egen ”magkänsla”, det vill säga det första 

intrycket under framförallt intervjun. Mlekov och Widell (2003:120f) skriver också att 

rekryteraren har ett ansvar att i sin bedömning fokusera på den sökandes kompetens och 

personliga egenskaper som passar den aktuella tjänsten, och försöka bortse från de sökandes 

bakgrund och yttre egenskaper. Däremot tillägger informant 3 att ”magkänslan” ofta försvinner 

efterhand då kompetens och erfarenhet blir det viktigaste, att rekrytera efter ”magkänslan” är ofta 

inte så ”kvalitetssäkrat”. Informant 2 menar att det är viktigt att vara medveten om egna känslor 
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och att man funderar över varför man reagerade på ett visst sätt vid ett visst tillfälle. Mlekov och 

Widell (2003:120f) skriver om att avidentifiering i ansökningshandlingar kan minska risken för 

förutfattade meningar eller diskriminering, exempelvis att inte visa personens kön och ålder och 

endast fokusera på formell kompetens eller informella erfarenheter. (Mlekov & Widell 2003) 

Lindelöw (2008:229) menar också att om rekryteraren har medvetna eller omedvetna fördomar 

kring olika slags människor, kommer dessa färga informationen och bedömningen av sökanden. 

Utifrån detta tolkar vi att rekryteraren behöver ha kunskap om rekryteringsprocessen, vilka krav 

som ställs för den aktuella tjänsten men också en självinsikt och kunskap om sig själv.   

5.5 Kravprofilens betydelse och utformning 

Rekrytering är ett verktyg för företag att finna kompetens, första steget mot en lyckad rekrytering 

är att vara medveten om de krav som ställs på befattningen som ska tillsättas och en väl utförd 

kravprofil. Lindelöw (2008:27) menar att det är en stor fördel att använda en kompetensmodell 

vid rekrytering för att identifiera de färdigheter och förhållningssätt som organisationen är i behov 

av. Det gäller att analysera de mål som ska uppnås, vilket arbete som ska utföras och vilka krav 

som ställs på de som ska utföra detta. Lindelöw (2008:90ff) skriver också att en kravprofil är 

viktigt eftersom det är svårt att finna det som eftersöks om organisationen inte vet vad den letar 

efter. (Lindelöw 2008) 

Informanterna menar att krav som ställs på personliga egenskaper avgörs efter den aktuella 

tjänsten som ska tillsättas, exempelvis om personen behöver vara socialkompetent. Behöver 

kandidaten ha en viss erfarenhet bestäms det efter arbetsgruppens sammansättning och behov. 

Mlekov och Widell (2003:114) skriver att onödiga krav kan leda till indirekt diskriminering och 

det gäller därför att inte ställa onödiga krav som inte är relevant för arbetet. (Mlekov & Widell 

2003) En informant ansåg att det överlag, i allmänhet ställs väldigt höga krav. Personen ska vara 

väldigt duktig och kompetent på det den gör samtidigt som det också anses vara viktigt att vara 

väldigt socialt kompetent, att vara socialt kompetent är inte speciellt viktigt om personen inte har 

mycket kontakt med människor utåt sett. Däremot är dessa egenskaper viktiga om det är en 

cheftjänst som ska tillsättas. Utifrån detta tolkar vi att kraven varierar beroende på tjänst men att 

kravprofilen är ett viktigt riktmärke under rekryteringens gång och därför är det viktigt att ha klart 

definierade krav. 

5.6 Val av sökvägar och dess betydelse 

Lindelöw (2008:107) menar att sökvägarna har stor betydelse för vilka som söker tjänsterna. 

Informanterna hävdar att Landstinget Kronoberg anser att det är viktigt att attrahera rätt 

medarbetare och att se till att kandidater med rätt kompetens söker tjänsterna. Att attrahera rätt 

kompetens handlar enligt Lindelöw (2008:107ff) om vilket sätt man ska uttrycka sig på och valet 

av medier. När Landstinget Kronoberg ska annonsera efter ny personal används olika sökvägar 

men främst används annonsering, som också är den vanligaste formen för att finna kandidater 

enligt Mlekov & Widell (2003:118). Landstinget Kronoberg annonserar både internt och externt. 

Ett bra forum för specifika yrkesgrupper kan vara fackpress, något Landstinget Kronoberg 

använder sig av ibland. Kostnaden är en viktig del i valet av annonsering. En av informanterna 

berättar att det alltid förs en diskussion där kostnaden kontra hur många fler kandidater som söker 

ställs mot varandra och oftast väljs små annonser eftersom informanten inte tror att de får fler 

sökanden av stora, påkostade annonser. Landstinget Kronoberg vill gärna att kandidaterna går in 

på hemsidan för att få information om organisationen och andra lediga jobb och därför finns alltid 

en hänvisning till hemsidan. Detta är ett medvetet val eftersom de gärna vill locka kandidater att 

söka andra tjänster också. Ytterligare påverkan för val av sökvägar är tidningars pressläggningar 

och personliga nätverk. Personliga nätverk förekommer oftast då specialkompetenser efterfrågas.  
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Lindelöw (2008:108f) betonar att det kan vara krävande att formulera en annons eftersom den ska 

innehålla information om tjänsten samt de arbetsuppgifter den anställde ska kunna och vilka krav 

som finns och att alla är viktiga delar. Detta är något som Landstinget Kronoberg går miste om då 

de annonserar i pressen, eftersom de då endast informerar om vilken tjänst det är och hänvisar till 

vidare information på hemsidan eller via en kontaktperson. Enligt Landstinget Kronoberg (2005) 

är det viktigt att på så lika villkor som möjligt nå ut med informationen. Vidare gäller det att 

hemsidor är tillgängliga för alla människor, att den skriftliga informationen finns skrivet på lättläst 

svenska, på engelska och på de vanligaste invandrarspråken. (Landstinget Kronoberg 2005) Valet 

att annonserna oftast skrivs på svenska beror på att kravet oftast är att kandidaterna pratar svenska. 

Engelska annonser kan förekomma om det är någon specialkompetens som efterfrågas. Ett 

utskrivet krav om kunskaper i det svenska språket kan förekomma i annonserna om det anses 

nödvändigt. Rekryteringsverktyget som Landstinget Kronoberg använder sig av anses av 

intervjupersonerna vara ett bra verktyg. Det är ett sätt att samla alla sökanden på ett ställe. 

Rekryteringsverktyget är webbaserad och gör det lättillgängligt för alla inblandade samtidigt som 

alla ansökningar är formade på samma sätt. Att ansökningarna är formade på samma sätt och att 

alla måste svara på samma typ av frågor är ett sätt att främja mångfalden enligt Mlekov & Widell 

(2003:117). I dagsläget använder sig Landstinget Kronoberg av arbetsförmedlingens hemsida 

vilket är välkänt för många och därför en bra sökväg ur mångfaldsperspektiv. De flesta sökvägar 

som används är Internetbaserade och därför kan vissa typer av potentiella kandidater uteslutas. 

Ytterligare sätt att främja mångfalden och få in rätt kompetens i organisationen skulle kunna vara 

att utöka annonseringen efter ny personal. Vår tolkning av Landstinget Kronobergs val av sökväg 

är att det baseras på vilken tjänst det rör, dess nivå samt vilken målgrupp och hur många 

kandidater som bedöms finnas på marknaden. De vill på lika villkor nå ut med information och att 

alla ansökningar ska vara formade på samma sätt för att främja mångfalden och få en överblick av 

de relevanta kompetenserna.  

5.7 Urvalsprocessen  

Urvalet handlar om att hitta de kandidater med rätt kompetens och som kan tillgodose Landstinget 

Kronobergs behov. Hur urvalet utförs beror på rekryterande chef men det är främst den formella 

kompetensen som bedöms eftersom det är svårt att hitta den informella kompetensen i 

ansökningshandlingarna menar informanterna. Vid en chefsrekrytering som nyligen skett i 

Landstinget Kronoberg valde rekryterarna att inte låsa in sig på krav på specifik utbildning utan 

ställde bara krav på en universitetsexamen. Genom detta tillvägagångssätt fick Landstinget 

Kronoberg in många intressanta kandidater och urvalet som gjordes var helt utifrån erfarenhet. 

Utifrån Landstinget Kronobergs webbaserade rekryteringsverktyg, kan kandidaterna sorteras efter 

erfarenhet, utbildning eller efter annan viktig information. Lindelöw (2008:118f) menar att det är 

viktigt att matcha kandidaterna med kravprofilen så att bedömningen blir saklig och utgår från 

kompetens istället för att rekryteraren ska låta sig påverkas av icke relevant fakta såsom 

exempelvis utseende. Lindelöw (2008118f) pekar på två metoder att undvika detta på vilka är att 

de sökande fyller i en blankett som endast har med arbetet att göra och att möjligheter till 

avidentifiering av ansökningshandlingarna kan ske. (Lindelöw 2008) Landstinget Kronoberg 

använder sig av rekryteringsverktyget där det lätt går att sortera upp kandidaternas erfarenhet, 

utbildning och övriga kompetenser. Möjlighet att avidentifiera kandidaterna finns också men har 

aldrig använts av intervjupersonen i fråga. Intervjupersonerna ser rekryteringsverktyget som 

mycket användbart och nämner att möjligheten att avidentifiera kandidaterna är en positiv aspekt 

utifrån mångfald. 

Arbetslivserfarenhet är ett krav som väger tungt när urvalet görs. Ett annat krav är att anställda ska 

kunna prata svenska eftersom patientsäkerheten annars kan hotas. Informanterna är medvetna om 

att det är viktigt att undersöka den språkliga förmågan hos kandidaterna och att undvika 
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förutfattade meningar tills denna undersökning gjorts. Behövs svenska kurser kan detta ordnas. 

Landstinget Kronoberg måste enligt lag följa de ramar som Diskrimineringslagen har reglerat. En 

av informanterna menar att ifall urvalet görs utifrån kravprofilen så utgår urvalet från de 

kompetenser som krävs för arbetet och att man på detta sätt inte diskriminerar någon. En av 

informanterna nämner också att kompetensbegreppet är det viktiga vid en rekrytering och att det 

därför inte spelar stor roll om ansökningarna är anonyma eller inte. Vår tolkning är att 

informanterna anser att avidentifiering är ett bra sätt att undvika diskriminering och främja 

mångfald men att fokus ska ligga på kompetens och att de därför inte ser något behov av att 

avidentifiera kandidaterna. 

5.8 Intervjuns utformning och betydelse  

Antalet inblandade aktörer vid intervjutillfällena hos Landstinget Kronoberg beror på tjänst. Elg 

(2009:65) fäster uppmärksamheten på att det kan vara bra att ha en kollega med vid 

intervjutillfället så att även denna kan få en uppfattning om kandidaten och ge ett större underlag 

för beslut. När Landstinget Kronoberg rekryterar beror antalet inblandade på vilken tjänst som ska 

tillsättas och är mellan två till fem personer. Flera aktörer är inblandade för att få flera synpunkter 

och perspektiv för att på så sätt hitta rätt kandidat som de kan vara nöjda med. Lindelöw 

(2008:149) menar att det är lätt att påverkas av ovidkommande fakta vid rekryteringssammanhang 

men för att utvärdera de sökande på ett bra sätt ska fokus ligga på det som betyder något. 

Informanterna är medvetna om de fördelar som finns med att vara fler aktörer vid intervjun och de 

strävar efter att rekryterande chef, facket och medarbetarna ska vara delaktiga i bedömningen. 

Även DO (2010:B) menar att det vid en rekrytering är det viktigt att arbetsgivare och 

representanter för arbetstagarna ska samverkar. Att samarbeta och samverka under rekryteringen 

är nödvändigt för att fånga upp de anställdas arbetsförhållanden, villkor och synpunkter och ger 

ett underlag för det fortsatta arbetet att hitta rätt kandidat.  

Elg (2009:52:f) poängterar att det ofta är ett stort fokus på meriter och att större fokus borde ligga 

vid kandidaternas personliga egenskaper och arbetsmoral. Då intervjutillfället är en mötespunkt 

för båda parter tar Landstinget Kronoberg tillvara på intervjun för att ställa frågor kring den 

sökandes personlighet, kompetens, erfarenheter och utvecklingsmöjligheter för att se om personen 

är rätt kandidat. Lindelöw (2008:88) påpekar att det är viktigt, redan i ett tidigt skede, reflektera 

över hur de olika kraven ska utvärderas och att intervjun är ett bra tillfälle då mer detaljerad 

information kan ges. Intervjutillfället är ett sätt att gå mer på djupet kring kandidatens 

kompetenser menar informanterna. Lindelöw (2008:88) poängterar att de frågor som ska ställas 

under intervjun syftar till att skapa en förståelse för hur utbildningen och erfarenheterna har 

bidragit till kunskaper och hur personen använder sig av dessa rent praktiskt. På detta sätt ska 

kompetensen utvärderas och fokus ska ligga på att skapa en bild av kandidaten under intervjun.  

Problematiken kring utländsk kompetens har också nämnts av informanterna. Att anställda har en 

yrkeslegitimation är viktigt och när det handlar om att validera utländsk kompetens översätts 

oftast den utländska legitimationen till svenska. Det kan också bli aktuellt med en 

allmäntjänstgöring eller provanställning i början för att testa kunskapen hos kandidaten. Eftersom 

kunskaperna kan vara olika beroende på från vilket land kandidaten har sin examen så är intervjun 

extra viktig, påpekar informanterna. Intervjutillfället är en möjlighet för Landstinget Kronoberg 

att ställa konkreta och yrkesrelaterade frågor för att skapa en uppfattning om vad kandidaten har 

för kunskap. För att hitta rätt kompetens får alla sökanden svara på samma typ av frågor något 

som också Elg (2009:55) påpekar är ett sätt att undvika diskriminering. Intervjutillfället är en 

möjlighet att känna efter vad som finns på djupet, som en av informanterna uttrycket det och en 

bra mötespunkt. 
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Vi tolkar informanternas svar som att den bästa metoden att få fram rätt kandidat är att flera 

aktörer är delaktiga, att konkreta frågor ställs där kandidaten får beskriva hur den gått tillväga vid 

olika situationer, en tydlig struktur under intervjun och att fokus ligger på det som är av betydelse. 

Sammanfattningsvis är tolkningen att mycket fokus ligger på formella kompetenser vid urvalet 

men under intervjun strävar Landstinget Kronoberg efter att få fram informella kompetenser och 

personliga egenskaper som kan vara relevanta för organisationen. 

5.9 Testernas utformning och betydelse 

Tester är något som blir allt vanligare i arbetslivet och något som även Landstinget Kronoberg ser 

en ökad efterfrågan kring hos sina rekryterande chefer. Landstinget Kronoberg har i dagsläget 

ingen klar plan för vilka som ska testas vid rekryteringar, vilka som inte ska testes och vilken typ 

av test som ska användas men planerar inom snart att ta ett samlat grepp kring detta. Idag används 

test när det efterfrågas och främst vid nyckelposteringar och chefsrekryteringar. Test har fått 

mycket kritik av flera forskare och Mlekov & Widell (2003:123:f) lyfter fram kritik kring test att 

de ofta är väldigt omfattande, är kulturbundna och att de är utvecklade för män och därför till dess 

fördel. Informanterna är positivt inställda till tester men poängterar att det är viktigt att undersöka 

marknaden efter bra varianter eftersom det många olika varianter. Inom Landstinget Kronoberg 

har det förekommit olika typer av tester eftersom de inte har något specifikt de är utbildade i. När 

Landstinget Kronoberg använder sig av tester är det ett komplement till intervjun och ett underlag 

att bygga vidare på, något även Lindelöw (2008:181) menar ska vara testets ändamål. 

Vår tolkning av empirin är att tester kan vara ett bra komplement ifall det sköts på rätt sätt. Det 

har framkommit att intervjun och referenstagningen inte alltid är tillräckliga och därför används 

test som komplement för att hitta rätt kandidat till Landstinget Kronoberg. För att finna rätt 

kompetens kan tester tillföra mycket men kraven måste vara tydligt definierade. När testerna 

sedan granskas är det lätt att ställa kompetenserna mot varandra, gå ner på djupet och göra en 

avvägning kring vilken kandidat som är bäst lämpad. Tydliga krav för att ha en utgångspunkt är 

av stor vikt enligt Lindelöw (2008:72). Vid en utvärdering, efter ett av testtillfällena som 

Landstinget Kronoberg haft, framkom det att kandidaten kände igen sig i de svar den angett och 

att testet varit lätt att använda, vilket är viktigt ur ett mångfaldsperspektiv. 

5.10 Referenstagningens betydelse  

Referenstagningen är ett bra komplement till intervjun och ett sätt för Landstinget Kronoberg att 

få en uppfattning om hur kandidaten ifrån en tidigare arbetssituation och vad den tidigare 

arbetsgivaren anser om kandidatens positiva och negativa sidor rent yrkesmässigt. Informanterna 

anser att referenstagningen är en mycket viktig del i bedömningen av kandidaten. Lindelöw (2008: 

154) påpekar att det är viktigt att ta kontakt med flera referenter eftersom omdömet kan vara 

personligt och inte visa vad som är representativt för den sökande, vilket även Landstinget 

Kronoberg strävar efter eftersom de vill få en djupare bild. De anser att en intervju inte är 

tillräcklig för att bilda sig en uppfattning kring kandidaten. Ifall kandidaten inte kan lämna 

referenser från tidigare arbetsgivare försöker de hitta andra lösningar, vilket är bra ur ett 

mångfaldsperspektiv. En av informanterna menar att dessa kandidater kan vara en större 

chansning än andra kandidater eftersom Landstinget Kronoberg inte kan få en tidigare 

arbetsgivares åsikt. Utifrån policy dokumenten går det att utläsa att Landstinget Kronoberg ska 

vara ett föredöme där de tar tillvara och värdesätter alla individers resurser utifrån sina unika 

förutsättningarna och därför ska Landstinget Kronoberg vara öppen för olika referenter för att 

främja mångfalden. Att Landstinget Kronoberg tar kontakt med referenserna efter första intervjun 

är ett bra sätt att undvika förutfattade meningar och ger rekryterarna möjlighet att själva skapa sig 

en uppfattning kring kandidaten något också Lindelöw (2008:154) påpekar.  
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5.11 Vad avgör den slutgiltiga bedömningen? 

Alla delar i Landstinget Kronobergs rekryteringsprocess leder fram till ett beslut där fokus ska 

ligga på kandidatens kompetens. När Landstinget Kronoberg bedömer en kandidat är det viktigt 

att titta på hur personen agerat utifrån de förutsättningar som funnits. För att få en bedömning från 

olika perspektiv är det alltid flera inblandade i rekryteringsprocessen. Att vara flera vid 

bedömningen är något både Roth (2008:133) och Mlekov och Widell (2003:122) rekommenderar 

då attityder och föreställningar lätt påverkar bedömningen, vilket kan undvikas om det förs en 

diskussion där flera är inblandade. Informanterna har en medvetenhet om att personliga åsikter 

kan påverka bedömningen. Att ha en medvetenhet kring sina personliga åsikter vid rekrytering 

kan vara viktigt eftersom det ligger en fara i att väga in personliga åsikter kring kandidaten. Det 

som rekryteraren reagerade på behöver inte påverka hur personen sköter sitt arbete och väljer då 

bort kompetenta medarbetare som kunde ha varit bra för organisationen. 

När det handlar om olikheter, exempelvis faktorer som bakgrund, kön och sexualitet är det viktigt 

att fokus ligger på det personen kan bidra med i arbetslivet istället för faktorer som inte spelar 

någon roll för yrkesprestationen, detta berättade även informanterna och menade att det handlar 

om att beslutet ska grundas på en helhetsbedömning av kravspecifikationen, vikten hos de olika 

kraven samt de kunskapsområden som är av vikt. (Lindelöw 2008:185) Inom Landstinget 

Kronoberg är det rekryterande chef som har beslutanderätt och HR - konsulterna finns med som 

stöd. Att cheferna har möjlighet att få stöd genom hela processen ser informanterna som en 

kvalitetssäkring. Landstinget Kronoberg strävar alltid efter att vara objektiv i sin bedömning. 

Kompetensen är det viktiga vid bedömningen och genom att finnas med som stöd säkerställer 

informanterna att även cheferna ser det som är av vikt. Det finns vissa lagar om hur en offentlig 

verksamhet, som Landstinget Kronoberg ska gå tillväga vid en rekrytering. Exempelvis står det i 

Lagen om offentlig anställning, att beslutet endast skall byggas på sakliga grunder, som förtjänst 

och skicklighet. (SFS 1994:260) 

När bedömningen av kandidaterna är färdig och alla involverade fått säga sitt, erbjuds den mest 

meriterande kandidaten tjänsten och på detta sätt undviks diskriminering. Den kompetensmodell 

Landstinget Kronoberg använder är ett bra sätt att fokusera på det som är av vikt och undviker 

problematiken kring första intrycket, där klädsel eller brytning på andra språk kan vara av 

betydelse. 
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6. Diskussion  

6.1 Möta ett behov – Landstinget Kronoberg som en attraktiv arbetsplats 

På arbetsmarknaden råder det idag en stor konkurrens mellan olika aktörer, bland företag råder det 

en konkurrens om olika varor och tjänster, men det handlar också om att anställa den mest 

kompetenta personalen. Denna konkurrens påverkar även Landstinget Kronoberg då de 

konkurrerar med andra kommuner och landsting om personal. Det är viktigt att vara en attraktiv 

arbetsgivare. Därför verkar Landstinget Kronoberg för att vara ett kvalitetsstyrt landsting, där 

delar som kompetens, engagemang, samverkan, utveckling och lärande, tillsammans bidrar till 

ökad kvalitet. Att värna om en miljö som stimulerar till kunskapssökande och 

kompetensutveckling leder i sin tur till att Landstinget Kronobergs möjligheter att rekrytera och 

behålla kompetent personal ökar. 

En av informanterna uttryckte att mångfaldspolicy ”det ligger i tiden” och menade att det blir allt 

vanligare att också tänka mångfald. På grund av olika aktörer som konkurrerar kring arbetskraften 

är det viktigt att hänga med i utvecklingen och stärka deras arbetsgivare varumärke. Landstinget 

Kronoberg har idag ingen mångfaldspolicy men vi tror att en sådan skulle kunna vara ett 

tillvägagångssätt för att göra organisationen mer attraktiv, framförallt då ett företags image och 

varumärke är viktigt för hur den uppfattas. Mlekov och Widell (2003:37) skriver att medborgare 

väljer att vara kund hos de organisationer som bäst stämmer överens med deras värderingar, denna 

aspekt är därför viktig ur ett konkurrensperspektiv. 

 I dagsläget arbetar de för lika rättigheter framförallt ur ett jämställdhetsperspektiv, 

utgångspunkten är framförallt jämställdhet mellan könen. Grundtanken är väldigt likt ett 

mångfaldstänk och vi anser att om de istället utvecklar en mångfaldspolicy tänker de ett steg 

längre. Det handlar därför inte bara om jämställdhet mellan könen utan det handlar om att alla 

människor ska ha samma möjligheter oavsett ålder, kön, kulturellbakgrund eller bland annat 

etnicitet. Genom att förtydliga det med att utveckla en mångfaldspolicy, kan det öka deras 

konkurrenskraft. Ett uttalat mångfaldsarbete kan även ge en bättre arbetsmiljö, fler kreativa 

lösningar, starkare varumärke, bättre kundanpassning vilket kan leda till ökad konkurrenskraft och 

större lönsamhet. Att vara en attraktiv arbetsgivare leder till att medarbetarna stannar kvar i 

organisationen och att nya medarbetare söker sig dit. Att ha kompetent personal i bland annat 

olika åldrar, olika etniciteter, och kön, som speglar den övriga befolkningen, vilket även är 

Landstinget Kronobergs målgrupp, kan göra organisationen mer mångsidig och tillgänglig. 

Däremot vill vi poängtera att det inte är någon mening med att ha mångfald som varumärke bara 

för att ”det ligger i tiden” om det bara handlar om retorik. Om de ska arbeta för mångfald måste 

det genomsyra hela organisationen och arbetet bör vara genuint.  

Att erbjuda studenter inom vårdyrkena praktikplats leder till att de bjuder in studenter till att få en 

inblick i deras verksamhet vilket kan vara en fördel för Landstinget Kronoberg när det är dags för 

dem att välja arbetsplats. Även deras tillvägagångssätt att involvera gymnasieelever kan inspirera 

yngre personer till att eventuellt längre fram i deras yrkesliv välja att arbeta inom något vårdyrke. 

Vi anser att tillvägagångssättet är bra då det informerar ungdomarna om de olika möjligheter och 

karriärvägar som finns inom vården, det finns mer yrken än läkare och sjuksköterska, vilket en av 

informanterna pratade om. Det är också positivt ur ett mångfaldsperspektiv då alla som har ett 

intresse av att söka sommarjobb, praktikplatser eller praoplats har möjlighet till det, vilket leder 

till att de får erfarenheter som kan komma väl till pass senare i framtiden. Detta ger en positiv syn 

på Landstinget Kronoberg som organisation eftersom de satsar på ungdomarna. Satsningen är 

visserligen för egen vinnings skull men den ger ungdomarna en möjlighet att få 

arbetslivserfarenhet, vilket vi anser vara bra. 
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I dagsläget använder sig Landstinget Kronoberg av mässor för att marknadsföra sig själva. Vi 

anser att detta skulle kunna vara en del som skulle kunna utvecklas mer. Mässor skulle kunna vara 

ett sätt att marknadsföra Landstinget Kronoberg även utomlands eller vid nya typer av 

sammanhang, för att på så sätt hitta fler potentiella medarbetare. De skulle behöva bli bättre på att 

tillvarata utländsk kompetens och detta skulle kunna bidra till detta. 

6.2 En kvalitetsstyrd rekryteringsprocess  

Genom att ha tagit del av policydokument och informanternas kunskap har vi skapat oss en bild av 

hur Landstinget Kronoberg går tillväga vid en rekrytering. Från det empiriska materialet har vi 

kunnat utläsa att Landstinget Kronoberg strävar efter en rekrytering av kvalitet. De lägger mycket 

fokus på att hitta den rätta kompetensen till företaget och hur de går till väga kan vara väldigt 

varierande. Vid en rekrytering strävar Landstinget Kronoberg efter att alla delar i 

rekryteringsprocessen ska ingå för att säkerställa att rätt kompetens hittas.  

Idag finns inga klara dokument som reglerar exakt hur en rekrytering ska gå till utan det finns en 

del riktlinjer för cheferna samt att HR - konsulterna är en stöttande funktion. Lindelöws bok, 

kompetensbaserad personalstrategi, är väl använd enligt informanterna något vi ställer oss lite 

tveksamma till. Vi anser att hon har många bra utgångspunkter men vill påpeka att det mer är en 

handbok för ett drömscenario. Verkligheten kräver anpassning och organisationen måste kunna 

anpassa sig till sina förhållanden och ha ett självständigt tankesätt då Landstinget Kronoberg 

måste anpassa sig efter exempelvis arbetsrättsfrågor, ekonomiska aspekter och inre struktur. Detta 

innefattar inte minst rekryteringsprocessen då det ibland inte är speciellt bra att vara slav under 

systemet, framför allt då det krävs snabba beslut. I dessa fall kan det vara viktigt att anpassa 

rekryteringen efter sammanhanget.  Att ta sig tid att tänka till kan säkerställa ett bra resultat. 

Annars kan snabba beslut vara irrationella och slutresultatet blir inte bra.  

Rekryteringsprocessen är just till för att säkerställa att organisationen anställer den som är bäst 

lämpad för tjänsten. Detta ska enligt informanterna vara en person med hög kompetens och 

rekryteringsprocessens delar är ett sätt att kvalitetssäkra rekryteringen, något två av informanterna 

beskrivit under intervjuerna.  Utifrån vårt empiriska material kan vi se att det finns vissa faktorer, 

förutom rekryteringsprocessens delar, som kan säkerställa en rekrytering med kvalitet. Dessa är 

samarbete, kunskap och ett gemensamt arbetssätt.  

Det är av stor vikt att flera personer är delaktiga i rekryteringen, något också litteraturen 

understryker. Vi är tyckande och tänkande individer som gör tolkningar efter de erfarenheter vi 

samlat på oss finns det ingen som kan vara helt objektiv i en bedömning även om det är av vikt att 

sträva efter det. Att vara ett team som hjälps åt bidrar till flera åsikter, flera olika vinklar och kan 

underlätta en mångfaldig bedömning av kandidaterna. Att fackliga representanter är också med 

och representerar det bästa för medarbetarna, anser vi bidrar till att den kandidat som är mest 

lämpad anställs och att ingen väljs bort på grund av personliga åsikter eller andra faktorer. 

Vidare har också kunskap betydelse. Rekryterare bör ha kunskap kring hela rekryteringsprocessen 

samt vilka krav som ställs på befattningen för att finna kompetens. Vi anser också att det är viktigt 

att både rekryterande chef och HR - konsulter är väl pålästa kring det som är lagstadgat och vara 

noga med de råd som ges vid en rekrytering eftersom lagen annars kan brytas. Under intervjuerna 

framkom det att det är rekryterande chef som har huvudansvaret för rekryteringen men att stöd i 

form av HR - konsulterna fanns tillgänglig. HR- konsulterna har kunskap i rekryteringsprocessens 

delar i form av formell utbildning samt erfarenhet, vi anser det kan vara bra att ha denna stöttande 

funktion då det säkerställer kvalitet vid rekryteringen. 

Vi anser också att ett gemensamt arbetssätt har betydelse för slutresultatet. Landstinget Kronoberg 

arbetar efter många olika varianter för att hitta rätt kompetens till organisationen. Detta kan ses 
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både från ett negativt och positivt perspektiv. Det är väldigt positivt att de är öppna för att prova 

nya vägar för att få tag på relevant kompetens. Det handlar om kontakter med skolor, mässor, 

personliga nätverk, annonsering internt och externt, där den externa annonseringen sker efter det 

behov som finns. De har vissa kanaler som de alltid använder men kan vid behov annonsera också 

i fackpress, dagstidningar med flera. I de jobbannonser som läggs ut i olika tidningar, brukar det 

stå att de söker personal till en viss tjänst och hänvisa läsaren till att gå in på en sida på Internet 

för att läsa mer. Idag är väldigt mycket Internetbaserat, eftersom det både är praktiskt och 

informationen kommer snabbt ut. Dock anser vi att i det här fallet är det viktigt att vara medveten 

om att det kan utestänga vissa personer från att söka tjänsten då det finns människor i vårt 

samhälle som på olika sätt inte har tillgång till internet eller den information som står där, vilket 

kan leda till att kompetent personal går förlorat. I rekryteringens delar är de också öppna med 

olika metoder. Exempelvis när det gäller tester av personal. Då detta efterfrågades bland cheferna 

tog en av HR - konsulterna reda på ett test som provades med gott resultat. Att vara öppna med 

hur de ska hitta relevant personal ser vi som positivt eftersom samhället hela tiden förändras. För 

att vara konkurrenskraftig och möta behovet är det viktigt att hänga med i utvecklingen.  Att även 

utveckla testerna och kunna anpassa de till olika språk för att använda dessa vid validering av 

utländsk kompetens tror vi kan leda till goda resultat och öppna upp för mer mångfald. Att vara 

öppen och anpassningsbar ser vi som ett bra sätt för Landstinget Kronoberg att hänga med i 

utvecklingen. Det vi däremot skulle vilja understryka är att det också är bra att ha specifika mallar 

att gå efter. Vi menar att beroende på behov bör rekryteringsprocessen anpassas men att det vid 

vissa fall kan behövas ett gemensamt arbetssätt. 

De chefer som rekryterar har tillgång till mallar kring intervjufrågor vilket vi anser är bra. Att ha 

mer material lättillgängligt tror vi kan underlätta ett gemensamt arbetssätt och att organisationen 

strävar mot samma mål när det gäller utveckling. Vi tänker oss att vissa delar förslagsvis vissa 

värdeord, exempelvis att sjuksköterskor bör vara skickliga på ledarskap eller ha social kompetens 

kan vara en gemensam värdegrund och kompetenser som Landstinget Kronoberg letar efter vid 

rekryteringar bör finnas väldefinierade. Sen vill vi med detta inte standardisera kravprofilerna, 

intervjuguiderna och testerna eftersom det är viktigt att dessa anpassas till varje specifik tjänst, det 

vi menar är att det kan vara bra att ha en plan över vilka egenskaper som krävs för hela 

organisationens utveckling, vara medvetna om dessa och innefatta dem när tillfälle ges. 

Vi ställer oss också kritiska till att de bara annonserar på svenska, därmed utesluter de vissa 

potentiella kandidater från att söka, vilket säger emot deras policy (Landstinget Krononberg 2005) 

som betonar tillgänglighet kring information och kommunikation hos alla. Vi anser därför att de 

borde annonsera även på engelska, detta för att öppna upp tillgängligheten för fler sökanden och 

ge alla samma möjligheter. Idag erbjuder de svenska språkundervisning till personer med 

specialkompetenser. Vi anser att det främjar mångfalden att öppna upp språkundervisningen även 

för fler kandidater och inte bara för specialkompetenser, eftersom de har kapacitet till detta. Vi 

tror också det kan leda till fler lojala arbetstagare.  

En viktig del i att göra sin organisation till en attraktiv arbetsgivare, via rekryteringsprocessen 

som dock ofta glöms bort, är att ge feedback till de sökande som varit på intervju under 

rekryteringsprocessen. En av informanterna sa att detta låg hos cheferna och glömdes ofta bort. Vi 

anser att det är viktigt att även se ”feedback” som en viktig del i rekryteringen främst för att se till 

att de personer som sökt vill söka en annan tjänst i framtiden, där deras kompetens är bättre 

lämpad. Vi tror att det skulle vara en stor fördel för organisationen om de även utformade en mall 

för feedback så att ett gemensamt arbetssätt används, just som en strategi för att tillgodose behovet 

av personal. 
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6.3 Betydelse av mångfald och kompetens vid rekrytering 

Det är viktigt att den personal som arbetar inom sjukvården är tillräckligt kompetent för att kunna 

utföra sitt jobb. Bristen på arbetskraft innebär inte bara att det är en brist på personal inom vården, 

utan det råder också en brist på en viss kompetens. Ett viktigt steg för att få in kompetent personal 

i Landstinget Kronoberg är via deras rekryteringsprocess. Att Landstinget Kronoberg använder sig 

utav kompetensbaserad rekrytering, tror vi därför är en smart strategi av landstinget. Att endast 

fokusera på att anställa den kandidat som har den kompetens som passar bäst till en viss tjänst och 

bortse ifrån yttre aspekter, innebär i teorin att det i slutändan leder till en mångfald i gruppen. Det 

är viktigt att rekryteraren är medveten om aspekten att personliga åsikter kan vägas in, men bör 

bortse från detta så långt som möjligt.  

Att ge en specifik förklaring på begreppet mångfald kunde inte riktigt informanterna ge. Det 

tillsammans med det som Lindelöw (2008:230) pratar om att en arbetsgrupp kan vara mångfaldig 

därför att deltagarnas personligheter och inre kvaliteter kompletterar varandra, då handlar frågan 

om mångfald inte längre enbart om exempelvis kön, ålder eller etnicitet. Detta gör hela frågan 

med mångfald mycket mer komplicerad och visar på att området är väldigt brett, det blir svårt att 

helt lägga värderingar i vad som är rätt eller fel. Under intervjuerna framkom det att de 

rekryterande cheferna ofta var duktiga på att anställa rätt kandidat till den aktuella tjänsten. Vår 

bedömning är att det finns en framgångsfaktor i att ha inblick i den arbetsgruppen där den aktuella 

tjänsten kommer att tillsättas och att se vilka kvaliteter som behövs i arbetet utöver den formella 

kompetensen. 

Som tidigare beskrivs i teori- och bakgrundsavsnittet kan mångfald ses ur olika perspektiv. Det är 

inte alltid så att statens önskemål om mångfald i arbetslivet överensstämmer med organisationens 

tolkning av kompetens. Statens önskan om att medarbetarna ska representera hela Sveriges 

befolkning anser vi vara ett bra synsätt som också kan få många fördelar. Vi menar att mångfald 

kan ses som en aspekt av kompetens. Formell kompetens är exempelvis utbildning och 

erfarenheter som är direkt relaterade till arbetsuppgifterna. Vi anser att kompetensbegreppet också 

handlar om att kunna möta kulturell mångfald, det vill säga kunskaper om människor, deras olika 

bakgrund, kultur och språkkompetens, helt enkelt den sociala biten som handlar om att möta andra 

människor i olika kulturer.  Det handlar exempelvis om konkurrenskraft där en sjuksköterska med 

kunskaper kring olika språk kan göra sig förstådd till patienter med samma språk, vilket kan 

underlätta mötet och säkerställa vården. Vi tolkar det som att där staten ser det som en 

mångfaldsfråga ser snarare Landstinget Kronoberg detta som en kompetens, vilket egentligen är 

samma sak men sett ur olika vinklar.  

Vi ser det som att lagarna både kan försvåra och främja mångfaldsarbetet. Enligt svensk 

lagstiftning är det förbjudet att välja någon framför någon annan på grund av dennes kön, ålder, 

etnicitet eller liknande. Genom att följa lagstiftningen är det de sökandes kompetens som är det 

viktiga och något som gör att rekryteringen blir rättvis. Alla har möjlighet att förbättra sin 

kompetens och därmed bli kandidat till att söka arbete. Att lagstiftningen ibland kan försvåra 

mångfaldsarbetet anser vi handlar om att bedömningsgrunden inte får handla om exempelvis 

etnicitet ifall det står och väger mellan två kandidater. Det kan kanske vara en person med just en 

annan etnicitet som kan vara den mångfald företaget behöver för att bli mer konkurrenskraftig. 

Landstinget Kronoberg arbetar efter Lindelöws kompetensmodell där egenskaperna som kön, 

ålder, etnicitet och sexuell läggning är irrelevant information eftersom det som är av vikt vid 

rekryteringen är kompetens och kunskap. Det är denna kunskap och kompetens som ska bidra till 

att organisationen blir starkare och kan möta framtidens behov. Vi anser att självklart är det som 

personen kan bidra med som är av vikt men vill understryka att det ska finnas en medvetenhet 

kring att det finns andra faktorer som påverkar prestationen, exempelvis kandidaternas kön, ålder, 

livssituation med mera eftersom det är den erfarenhet man bär med sig. Det är bra att vara 
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medveten om olika erfarenheters inverkan på organisationen och att en blandning av många olika 

människor kan vara en fördel. 

Vi har överlag en positiv syn på mångfaldsfrämjande arbete i organisationer och anser att 

mångfaldsarbete i organisationen kan vara ett sätt att öppna upp för ett större utbud av 

kompetenser och ett sätt att bli mer konkurrenskraftiga och redo för att möta framtidens 

utmaningar. 

6.4 Metoddiskussion  

Vi har i studien varit medvetna om vår förförståelse och att den på olika sätt påverkat arbetets 

resultat. Vi har gjort en kvalitativ fallstudie och insamlandet av data som skett via intervjuer har 

gett mycket användbart material. Informanterna som valdes har olika ansvarsområden inom 

organisationen och gett en mångsidig syn på hur Landstinget Kronoberg arbetar för att möta 

behovet av kompetent personal och hur de arbetar utifrån begreppen mångfald och kompetens. I 

denna studie har information från policydokument plockats och tolkats utifrån ett 

mångfaldsperspektiv. Valet av att göra en fallstudie har passat denna undersökning då vi valt en 

enskild organisation, Landstinget Kronoberg som undersökts djupgående. Vi anser att vi på detta 

sätt fått insikter som inte skulle uppkommit på samma sätt om en undersökning med flera 

organisationer eller landsting skulle gjorts. En fallstudie lämpar sig också när en undersökning 

använder sig av olika forskningsmetoder. Eftersom denna studie bygger på både intervjuer och 

styrdokument, där dessa tillfört olika delar, anser vi att även valet av att göra en fallstudie passat 

undersökningen väl. Vi har strävat efter att följa vetenskapsrådets etiska principer och behandla 

våra uppgifter konfidentiellt men är medvetna om att det inte går att lova någon anonymitet 

eftersom det också finns rättsliga aspekter att ta hänsyn till.  Den kritik vi kan ge oss själva 

handlar om att vi har haft en positiv utgångspunkt i mångfaldsbegreppet vilket kan ha speglats i 

den teori som valts. Detta kan också ha haft en inverkan på intervjuerna. Sett i efterhand kunde  

fler frågor kring varför Landstinget Kronoberg arbetar på ett visst sätt, istället för de många 

frågorna kring hur de arbetade. Då Lindelöws bok om kompetensbaserad personalstrategi använts 

som kurslitteratur i tidigare kurser har det automatiskt gett oss en positiv bild av hennes bok och 

arbetssätt och därför har vi inte varit tillräckligt kritiska till det hon skriver. Detta kan eventuellt 

ha bidragit till en viss tolkning av materialet.  

Om en ny undersökning med den erfarenhet vi har idag hade genomförts hade vissa saker gjorts 

annorlunda. Insamlandet av styrdokument har vållat en del problem och så här i efterhand kan vi 

önska att det funnits en klar definierad mångfaldspolicy eftersom empirin då hade kunnat jämföras 

på ett annat sätt. Vi kan tänka oss att det hade kunnat uppstå intressanta skiftningar mellan det 

som skulle ha funnits att läsa i mångfaldspolicyn och det som informanterna kunde delge oss och 

därmed visat på intressanta bitar som denna studie kan ha missat. Då det under intervjuernas gång 

visade sig att rekryterande chefer har en stor del i rekryteringsprocessen och även fattar det 

avgörande beslutet kring vilken kandidat som ska anställas hade vi sett att en intervju med någon 

rekryterande chef hade kunna belysa området ytterligare. Två chefer kontaktades där de tackade 

nej på grund av för stor arbetsbörda. I efterhand önskar vi att kontakt tagits även med dessa från 

början då denna infallsvinkel kunde ha varit till fördel för resultatet. Dock anses bortfallet inte ha 

haft någon större inverkan på resultatet. Vi är nöjda med intervjuerna men med den erfarenhet vi 

fått under detta arbete hade intervjuerna kunnat spetsas till lite mer, förutom andra 

frågeformuleringar hade även tystnaden kunnat utnyttjas bättre.  

6.5 Vidare forskning 

Inom ramen för framtida forskning kring rekryteringsprocessen finns det flera spännande områden 

att fördjupa sig i. Vi tänker oss att en bredare studie där fler landsting är delaktiga skulle kunna 
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vara intressant för vidare forskning. Det skulle också vara intressant att titta på en enskild 

rekrytering, vilka beslut som tas längs med vägen och vad dessa är grundade på i ett konkret fall. 

Vidare skulle också den fortsatta anställningen vara av intresse att undersöka. Stämde de 

förväntningar som fanns på kandidaten också ute i arbetslivet. Steget efter rekryteringsprocessen 

är introduktionen av de anställda. Hur fungerar denna process i Landstinget Kronoberg och hur 

fungerar den i övriga landsting? En djupare studier på utländsk kompetens, hur detta bättre kan 

fångas upp och ta till vara på skulle också kunna vara av intresse i framtida forskning. 



 

41 

Referenslista  

Andersson, Per & Fejes, Andreas (2010). Kunskapers värde, -validering i teori och praktik. 

Lund: Studentlitteratur 

Björck, T. Grenfors, J. Madfors,C. & Hilmarsdottir Read, J. (2008). Arbetsrätten i kommuner 

och landsting. Malmö: Kommentus Förlag 

Bryman, Alan (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber AB. Uppl. 2:1 

Danielsson Lindelöw, Malin (2008). Kompetensbaserad rekrytering, intervjuteknik och 

testning. Stockholm: Bokförlaget Natur och Kultur. Upplaga 1:4 

De los Reyes, Paulina (2000). Diversity at Work: Paradoxes, Possibilities and Problems in the 

Swedish Discourse on Diversity. Economic and Industrial Democracy. 21. 253-266. 

De los Reyes, Paulina (2001). Mångfald och differentiering – diskurs olikhet och 

normbildning inom svensk forskning och samhällsdebatt. Borås: Sjuhäradsbygdens Tryckeri 

AB 

Denscombe, Martyn (2009). Forskningshandboken – för småskaliga forskningsprojekt inom 

samhällsvetenskaperna. Lund: Studentlitteratur. Uppl. 2:1 

Diskrimineringsombudsmannen (2011) För arbetsgivare. Hämtad: 

http://www.do.se/sv/Forebygga-diskriminering/Arbetslivet/For-arbetsgivare/ (2011-10-21. och 

2011-11-09) 

Diskrimineringsombudsmannen (2010 A). Utbildning och kompetensutveckling. 

Hämtad:http://www.do.se/sv/Forebygga-diskriminering/Arbetslivet/Utbildning-och-

kompetensutveckling1/ (2011-11-09) 

Diskrimineringsombudsmannen (2010 B). Aktiva åtgärder. Hämtad: 

http://do.se/sv/Forebygga-diskriminering/Arbetslivet/Aktiva-atgarder/ (2011-12-06) 

Diskrimineringsombudsmannen (2010 C). Rekrytering. Hämtad: 

http://www.do.se/sv/Forebygga-diskriminering/Arbetslivet/Rekrytering/ (2011-10-21) 

Elg, Maria (2009). Rekrytering och anställning: så går det till. Stockholm: FAR SRS förlag 

Ellström, Per- Erik, Gustavsson, Bernt & Larsson, Staffan (1996). Livslångt lärande. Lund: 

Studentlitteratur 

Granberg, Otto (2011). PAOU, Personaladministration, HRM och organisationsutveckling. 

Stockholm: Natur & Kultur. Uppl. 8:1 

Granberg, Otto (2003). PAOU, Personaladministration och organisationsutveckling. 

Stockholm: Natur & Kultur. Uppl. 7:3 

Högström, Peter; Eriksson, Elisabet (2006), Vad ska mångfald vara bra för, Helsingborg: 

Gyllene Snittet 

Jansson Tommy (2004). Validering – att synliggöra individens resurser, Lund: Grahns 

tryckeri AB 

Kvale, Steinar & Brinkmann Svend. (2009). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: 

Studentlitteratur 

Landstinget Kronoberg (2011 A). Budget 2012- med flerårsplan för 2013- 2011. Löwex 

Trycksaker AB 

http://www.do.se/sv/Forebygga-diskriminering/Arbetslivet/For-arbetsgivare/
http://www.do.se/sv/Forebygga-diskriminering/Arbetslivet/Utbildning-och-kompetensutveckling1/
http://www.do.se/sv/Forebygga-diskriminering/Arbetslivet/Utbildning-och-kompetensutveckling1/
http://do.se/sv/Forebygga-diskriminering/Arbetslivet/Aktiva-atgarder/
http://www.do.se/sv/Forebygga-diskriminering/Arbetslivet/Rekrytering/


 

42 

Landstinget Kronoberg (2011 B). Policy- chef och medarbetare. Hämtad: 

http://ltkronoberg.se/Om-landstinget/Styrdokument/Policy/Policy-chef-och-medarbetare/ 

(2011-11-10) 

Landstinget Kronoberg (2011 C). Landstingsfullmäktige. Hämtad: http://ltkronoberg.se/Om-

landstinget/Demokrati-och-paverkan/Landstingsfullmaktige/ (2011-11-10) 

Landstinget Kronoberg (2011 D). Landstingsstyrelse. Hämtad: http://ltkronoberg.se/Om-

landstinget/Demokrati-och-paverkan/Landstingsstyrelse/ (20011-11-10) 

Landstinget Kronoberg (2011 E). Organisation. Hämtad: http://ltkronoberg.se/Om-

landstinget/Organisation-/ (20011-11-10 och 2011-10-03) 

Landstinget Kronoberg (2011 F). Bemötandepolicy. Hämtad: http://ltkronoberg.se/Om-

landstinget/Styrdokument/Policy/Bemotandepolicy/ (2011-11-10) 

Landstinget Kronoberg (2011 G). Jämställdhetspolicy. Hämtad: http://ltkronoberg.se/Om-

landstinget/Arbomr/Personalhandbok/Hallbar-jamstalldhet-och-jamlik-

vard/Jamstalldhetspolicy/ (2011-11-10) 

Landstinget Kronoberg (2011 H). Policy för forskning och utveckling. 

Hämtad:http://ltkronoberg.se/Centrum/Landstingets-kansli/FoU-Kronoberg/Policy-for-

forskning-och-utveckling/ (2011-11-10) 

Landstinget Kronoberg (2011 I). Demokrati och påverkan.                Hämtad: 

http://www.ltkronoberg.se/Om-landstinget/Demokrati-och-paverkan/ (2011-10-03) 

Landstinget Kronoberg (2010). Arbetsmiljöpolicy. 

Hämtad:http://ltkronoberg.se/Omlandstinget/Arbomr/Personalhandbok/Arbetsmiljo/Arbetsmilj

opolicy/ (2011-11-10) 

Landstinget Kronoberg (2005). Integrationspolitiskt program. (2005). 

Hämtad:http://ltkronoberg.se/Om-landstinget/Styrdokument/Policy/Integrationspolitiskt-

program/ (2011-11-10) 

Lindelöw, Malin. (2008). Kompetensbaserad personalstrategi: hur du tar reda på vad 

organisationen behöver, bemannar den rätt och utvecklar den inför framtiden. Stockholm: 

Natur och kultur. 

Lindelöw, Malin: Löfgren, Eva: Persdotter, Kristina: Engblom, Samuel & Gunnerud, Sara 

(2010). Att rekrytera utan att diskriminera - En handbok för fackligt förtroendevalda om 

kompetensbaserad och likabehandlande rekrytering. Hämtad: http://www.tco.se/10dd7765-

202b-4769-b97b-50c3444b3411.fodoc (2011-11-29.) 

Mikko, Markkanen (2007). Lyckas med rekryteringen, eLib. 

Mlekov, Katarina & Widell, Gill (2003). Hur möter vi mångfalden på arbetsplatsen?. Lund: 

Studentlitteratur 

Nationalencyklopedin (2011). Kompetens. Hämtad: http://www.ne.se/lang/kompetens/228409 

(2011-10-11) 

Nationalencyklopedin (2011 A). Social kompetens Hämtad: http://www.ne.se/lang/social-

kompetens (2011-11-01) 

Nationalencyklopedin (2011 B). Formell kompetens. Hämtad: 

http://www.ne.se/lang/kompetens/228409?i_h_word=formell%20kompetens (2011-11-01) 

Nationalencyklopedin (2011 C). Kvalifikation. Hämtad: http://www.ne.se/lang/kvalifikation 

(2011-11-01) 

http://ltkronoberg.se/Om-landstinget/Styrdokument/Policy/Policy-chef-och-medarbetare/
http://ltkronoberg.se/Om-landstinget/Demokrati-och-paverkan/Landstingsfullmaktige/
http://ltkronoberg.se/Om-landstinget/Demokrati-och-paverkan/Landstingsfullmaktige/
http://ltkronoberg.se/Om-landstinget/Demokrati-och-paverkan/Landstingsstyrelse/
http://ltkronoberg.se/Om-landstinget/Demokrati-och-paverkan/Landstingsstyrelse/
http://ltkronoberg.se/Om-landstinget/Organisation-/
http://ltkronoberg.se/Om-landstinget/Organisation-/
http://ltkronoberg.se/Om-landstinget/Styrdokument/Policy/Bemotandepolicy/
http://ltkronoberg.se/Om-landstinget/Styrdokument/Policy/Bemotandepolicy/
http://ltkronoberg.se/Centrum/Landstingets-kansli/FoU-Kronoberg/Policy-for-forskning-och-utveckling/
http://ltkronoberg.se/Centrum/Landstingets-kansli/FoU-Kronoberg/Policy-for-forskning-och-utveckling/
http://www.ltkronoberg.se/Om-landstinget/Demokrati-och-paverkan/
http://ltkronoberg.se/Omlandstinget/Arbomr/Personalhandbok/Arbetsmiljo/Arbetsmiljopolicy/
http://ltkronoberg.se/Omlandstinget/Arbomr/Personalhandbok/Arbetsmiljo/Arbetsmiljopolicy/
http://ltkronoberg.se/Om-landstinget/Styrdokument/Policy/Integrationspolitiskt-program/
http://ltkronoberg.se/Om-landstinget/Styrdokument/Policy/Integrationspolitiskt-program/
http://www.tco.se/10dd7765-202b-4769-b97b-50c3444b3411.fodoc
http://www.tco.se/10dd7765-202b-4769-b97b-50c3444b3411.fodoc
http://www.ne.se/lang/kompetens/228409
http://www.ne.se/lang/social-kompetens
http://www.ne.se/lang/social-kompetens
http://www.ne.se/lang/kompetens/228409?i_h_word=formell%20kompetens
http://www.ne.se/lang/kvalifikation


 

43 

Nationalencyklopedin (2011 D). Mångfald. Hämtad: http://www.ne.se/lang/m%C3%A5ngfald 

(2011-11-30) 

Nationalencyklopedin (2011 E). Innehållsanalys. Hämtad: 

http://www.ne.se/lang/inneh%C3%A5llsanalys (2011-11-01) 

Näringsdepartementet (2000). Alla lika olika – mångfald i arbetslivet . Hämtad: 

http://www.sweden.gov.se/sb/d/108/a/1863 (2011-10-21 och 2011-11-09) 

Olsson, Jan (2001,2008). Mellan jobb och fritid. I Tedenljung, Dan (red.) Arbetsliv och 

pedagogik. Lund: Studentlitteratur. 

      Roth, Ann-Katrine (2008). Mångfaldsboken., Stockholm: Norstedts juridik. Upplaga 2:1 

Sveriges kommuner och landsting (2011). Om landsting och regioner. Hämtad: 

http://www.skl.se/kommuner_och_landsting/om_landsting_och_regioner (2011-11-10 och 

2011-10-13) 

Svensk författningssamling (SFS 2008:567). Diskrimineringslag. Hämtad: 

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20080567.htm (2011-10-13 och 2011-11-08) 

Svensk författningssamling (SFS 1994:260). Lagen om offentlig anställning. Hämtad: 

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19940260.htm (2011-10-13) 

Vetenskapsrådet. Forskningsetiska principer inom humanistisk samhällsvetenskaplig 

forskning.Hämtad:http://www.vr.se/download/18.7f7bb63a11eb5b697f3800012802/forskning

setiska_principer_tf_2002.pdf2.1 (2011-10-02) 

Ödman, Per-Johan. (2007). Tolkning, förståelse, vetande: Hermeneutik i teori och praktik. 

Stockholm: Nordstedts  

 

 

http://www.ne.se/lang/m%C3%A5ngfald
http://www.ne.se/lang/inneh%C3%A5llsanalys
http://www.sweden.gov.se/sb/d/108/a/1863
http://www.skl.se/kommuner_och_landsting/om_landsting_och_regioner
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20080567.htm
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19940260.htm
http://www.vr.se/download/18.7f7bb63a11eb5b697f3800012802/forskningsetiska_principer_tf_2002.pdf
http://www.vr.se/download/18.7f7bb63a11eb5b697f3800012802/forskningsetiska_principer_tf_2002.pdf


 

 

 

BILAGA A, Missivbrev 

Hej! 

Vi heter Amanda Åslin och Matilda Svensson och är studenter på Programmet för 

personal och arbetsliv vid Linnéuniversitetet i Växjö. Vi läser Arbetslivspedagogik 

som fördjupning och planerar nu att skriva C-uppsatsen där Landstinget Kronoberg 

kommer att undersökas. Vi vill undersöka Landsting Kronobergs sätt att arbeta för 

att möta det kommande behovet av kompetent personal inom vården och dess 

påverkan på dess rekryteringsprocess. Vi skulle behöva Din hjälp. 

Vår inriktning är att ta reda på hur Landstinget Kronobergs rekryteringsprocess går 

till och hur begreppen mångfald och kompetens påverkar rekryteringen av 

nyanställda. Vi har för avsikt att genomföra ett visst antal intervjuer för att få 

material till studien. Då insamlandet av materialet är avgörande för vår studie hoppas 

vi att Du kan tänka dig att ställa upp på en intervju. Det är din erfarenhet som är 

intressant för studiens syfte. Vi skulle också vilja titta på Landstingets styrdokument 

kring rekrytering, mångfald och kompetens samt policy.  

Intervjun beräknas ta ca 60 minuter och kommer spelas in med ditt samtycke. 

Deltagandet är frivilligt och du kan fritt avbryta intervjun när som helst. Materialet 

kommer endast att användas till denna studie. Har du några frågor är du välkommen 

att kontakta oss.  

Stort Tack för Din medverkan! 

Amanda Åslin, telefon, e-post 

Matilda Svensson, telefon, e-post      



 

 

 

Bilaga B, Intervjuguide  

Inledning 

Presentation, namn, utbildning och universitet 

Syfte 

Detta är en C-uppsats. Du kan avbryta intervjun när du vill. Beräknad intervjutid är 

cirka en timme. Inspelning kommer ske via iphone eller bandspelare med 

informantens tillåtelse. 

Bakgrund 

Berätta om din bakgrund? (ålder, tidigare anställning, utbildning)  

Hur länge har du arbetat i organisationen?  

- På din position 

- Andra positioner 

Vad är dina (nuvarande) arbetsuppgifter? 

- Hur många anställda har ni? 

- Möta framtidens behov 

Hur tänker du kring framtidens tillgång till arbetskraft? 

- Är det ett problem? 

- På vilket sätt är det ett problem? 

Hur arbetar ni för att möta behovet? 

- Rekryterar ni utifrån 

- Lockar yngre till vårdyrket? 

- Eventuella svårigheter 

Kompetens  

Vad innebär kompetensbegreppet för dig? 

Hur validerar ni den sökandes kunskap? 

När ni rekryterar hur resonerar ni kring kompetens? Vilka kvalitéer är det ni söker?  

(Formella/informella) 

Vad är det som påverka/styr er bedömning av kompetens? 

Mångfald 

Vad innebär mångfald för dig? 

- Anser du att det är viktigt? 

Hur ser organisationens mångfaldsarbete ut i en rekryteringsprocess? 

Rekrytering 

Hur ser organisationens rekryteringsprocess ut utifrån: 

Kravprofil 



 

 

 

Hur utformas kravprofilen(innehåll, speciella krav, t ex utbildning) 

Vem utformar kravprofilen(ledning, chef, avdelningschef eller personalavdelning)? 

Varför på detta sätt? 

Hur säkerställer ni att rätt krav ställs för att fånga rätt kompetens? 

Sökvägar 

Vilka sökvägar använder ni för att nå ut med er rekryteringsförfrågan?(exempel, 

annons, Internet.) 

Hur avgörs vilka sökvägar som används? 

- Vem avgör det? 

Hur avgörs det? 

Reflekterar ni över vilka intressenter ni når ut till genom de olika sökvägarna? 

Reflekterar ni över utformningens betydelse för de söker tjänsten? 

Urval 

Hur går urvalsprocessen till? 

Vem tar emot ansökningarna? 

- Hur tas de emot? 

Vilken typ av egenskaper värdesätts hos de sökande? 

Vilka meriter väger tyngst hos de sökanden?(arbetslivserfarenhet, utbildning, 

referenser, rekommendationer) 

- hur avgörs det?  

Intervju  

Vem/vilka utför intervjun? 

Kan det påverkas av vilken tjänst som sökes? 

Vem avgör vilka frågor som ställs under anställningsintervjun? 

Hur viktigt är det att den sökanden kan uppge referenser? 

Varför? 

Hur pass viktigt är det första intrycket? 

Tester 

Använder ni tester under rekryteringsprocessen? 

Vad vill ni ta reda på med testerna? 

Hur anpassas testerna till kandidaterna (språk, utformning, sjukdomar)? 

Bedömning 

Vad är viktigt i den avslutande bedömningen vid anställning av en viss person? 

- Kompetenser? Vilken typ av kompetens? 

Specifika aspekter? 



 

 

 

Hur bedömer ni när två kandidater har likvärdig kompetens? 

Uppföljning/introduktion  

Säkerställer ni att ni anställt rätt kandidat genom någon uppföljning? 

Hur går ni isåfall tillväga? 

Vad anser du att ni gör för att vara en attraktiv arbetsplats för att locka kompetent 

personal? 

Finns det något ni kan förbättra? 

Avslutning:  

Är det något du vill tillägga 

Tackar för intervjun och frågar ifall det är okej att återkomma ifall ytterligare frågor 

dyker upp. 



 

 

 

Bilaga C, Landstinget Kronobergs mall för rekrytering 

 



 

 

 

Bilaga D, Organisationens uppbyggnad 

Följande skisser är hämtade från Landstinget Kronoberg  hemsida (2011 I) och 

redogör för hur den politiska organisationen kring landstinget är uppbyggd.  
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