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The use of words such as stress-resistant and flexible are 

frequently used in job advertisements. Two terms often lack a 

broader definition or explanation, raises the question what actually 

is being sought. The purpose of this study is to find out what 

definitions are behind the choice of words. Interviews was 

conducted with private and public companies. During the encoding 

process, it turned out that the synonymous word for flexible was 

availability, customizable and adaptable. While the overall 

definition of stress is about how individuals can cope with a high 

workload and sudden changes. But there were also elements that 

emerged during the interviews which showed that the concept was 

deeper than that. It turned out that the relationships at work are 

important for how the individual experiences the situation. The 

final conclusion is that there are better words to describe what is 

requested.  
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INTRODUKTION 
Det har tidigare uppmärksammats i arbeten av studenter att det är vanligt idag att 

företag söker individer som är stresståliga och flexibla. Dessa två begrepp saknar ofta 

en vidare definition eller förklaring, vilket föranleder att frågan uppstår vad är det 

egentligen som söks. I en artikel i SvD Näringsliv 2013 redogjordes det för att chefer 

känner sig lurade av arbetssökande då de inte innehar de egenskaper som cheferna anser 

att de säger sig inneha. Detta beskrivs vara ett resultat av att olika människor definierar 

orden olika och därmed menar olika. Det är även svårt att finna belägg för att det som 

företagen söker, om det inte finns någon klargjord definition eller beskrivning till dessa 

begrepp. 

För att finna definition till dessa begrepp så har det i denna studie intervjuats personer 

sysselsatta med rekrytering. Det har även sökts att finna beskrivningar i tidigare 

forskning, detta har sedan jämförts för att finna om det som efterfrågas är kompetenser 

och vad som styr dessa. 

I artikeln i SvD sägs det att för att komma till rätta med detta problem med olika 

definitioner så måste man ställa frågan, vad menar ni med ...? och det är det som denna 

studie har till syfte att göra. 

Bakgrund 
Stresstålig och flexibel är två ord som ofta förekommer i jobbannonser och CV:n. Ordet 

flexibilitet har olika betydelser för olika individer och sammanhang. Smedbergs (1994) 

beskrivning av flexibilitet är att kunna anpassa sig till rådande förändringar, att ändra 

planer och metoder utan att förlora fokus på målet/målen. Andra jämställer det med att 

kunna styra sina arbetstider, projektanställning och arbeta hemifrån. Det har gjorts flera 

studier i hur stress påverkar relationen mellan arbete och familjeliv. Muhonen (2012) 

gjorde bland annat en uppföljandestudie av kvinnliga chefer och specialister och de 

strategier respondenterna har använt för att hantera stress på arbetet, i relationen mellan 

arbete och familjeliv och eventuella hälsorelaterade problem. I den studien framkom det 

att förändringar - krav på flexibilitet är en stor stressfaktor. 

 

Historiskt sett väcktes frågan om flexibla arbetstider i Sverige på 1980-talet. Där 

huvudskälet angavs vara en lösning för att balansera arbete och familjeliv. När sedan 

internet etablerats ordentligt under 1990-talet blev det möjligt att även jobba hemifrån, 

för att ytterligare balansera arbete- och familjeliv. Enligt en utvärdering gjord av SCB 

(2009) förekommer det regelbundet distansarbete i fyra företag av tio. En slutsats som 

SCB kom fram till vara att desto fler anställda ett företag hade, desto mer distansarbete 

förekom. I företag mellan 10-49 anställda förekom det 2009 i 35 %, bland de största 

företagen med 250 anställda eller fler, var siffran 77 %. 

Allvin, Mellner, Movitz och Aronsson (2012) skriver att flexibilitet är en strategi, en 

aktörsegenskap, en handlingsförmåga där företag och anställda förväntas “agera 

flexibelt, eller till och med vara flexibla”. Det handlar också om införandet av 

arbetsvillkor. De menar att förändringen av arbetsvillkoren även innebär en förändring i 

regleringen av arbetet där organisationen inte styr över tiden för arbetet (flextid), 

distansarbete och utförandet av arbetet. 

 

Stresstålig är ett begrepp som saknar definition, det verkar mer vara beroende av 

kontexten. Men det har alltid att göra med hur man motvärka de negativa 
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konsekvenserna av stress. De negativa aspekterna tas ofta upp i olika sammanhang, 

till exempel i dagstidningar, men för att visa på dessa konsekvenser kan det nämnas 

hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes och mental ohälsa (Crum, 2013; Goyal, Gupta, Bhat, 

Bhat, 2013). Det bör i detta även nämnas att negativa stressreaktioner ger försämrade 

arbetsprestationer och det tillsammans med hälsoeffekterna kan orsaka kostnader för en 

arbetsgivare. Stress är en del som påverkar människan i dennes arbetsmiljö, och den 

fysiska och psykiska arbetsmiljöns resultat påverkar människans hälsa (Vargül 2010). 

Arbetsmiljölagen föreskriver att arbetsgivaren har skyldighet att förebygga ohälsa på 

arbetsplatsen, det gör att den ohälsa som är till följd av de psykosociala förhållandena så 

som stress är något som arbetsgivaren ska förebygga och minimera.  

För att motverka eller hantera stress finns flera olika modeller så som coping (Gnilka, 

Ashby, Matheny, Chung, Yuhsuan, 2015), hardiness (Sandvik et al., 2013) och mindset 

(Crum, 2013; Blackwell, Trzesniewski, Dweck, 2007). 

Gemensamt för dessa modeller är att de eftersträvar att motverka de negativa 

konsekvenserna som kommer av stress, något som även ligger i arbetsgivarens intresse. 

Problemformulering och Syfte 
Vad är det som efterfrågas när arbetsgivaren frågar efter en flexibel och stresstålig 

individ? 

Syftet med denna studie är att finna en definition på begreppen flexibel och stresstålig. 

Detta ska kunna ge en bredare förståelse för vad det är som söks när dessa begrepp 

används. Detta i sin tur kan leda till en förenklad kommunikation mellan företag, 

rekryterare och sökande. Vidare är syftet att jämföra det som framkommer som flexibel 

och stresstålig med vad som är kompetens. Detta för att se om det som efterfrågas kan 

beskrivas som kompetenser. 

Avgränsningar 
I denna studie har det valts att endast göra telefonintervjuer med individer som är 

sysselsatta med rekrytering som proffession. Det gör att företag som sköter sin 

rekrytering själva kan ha andra uppfattningar än det som framkommer i denna studie. 

Urvalet som studien riktar sig mot ska ha en bred kontaktyta mot arbetsmarknaden, 

något som gör att rekryteringsföretag som endast sysslar med en yrkeskategori hamnar 

utanför det tilltänkta urvalet.  

Denna avgränsning i urvalet gör att respondenterna har möjlighet att redogöra för en 

bredare uppfattning av de begrepp som söks. 

För denna studie i begreppsbetydelse för ord som förekommer i platsannonser så 

valdes två ord ut. Dessa två ord har visat sig förekomma ofta och kan därmed vara 

representativa för företeelsen att vissa ord som används ofta kan sakna definierad 

betydelse. 

Ordbetydelse 

Med arbetsliv i denna forskningsstudie används Söderström (2011) beskrivning att det är 

den försörjande delen av varje individs livsberättelse. Det är också en kontakt med 

omvärlden, alltså en viktig social bit. Arbete kan även innebära möjligheter till 

problemlösning, lärande och utveckling. Vilket i sin tur gör att arbetet har en existentiell 

betydelse för individen i rent psykologisk form av identitet, självbild, trygghet och 

känslomässiga upplevelser. 
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Denna forskningsstudie har som grundfilosofi att flexibilitet är att kunna anpassa sig till 

rådande förändringar, att ändra planer och metoder utan att förlora fokus på målet/målen 

(Smedberg, 1999). För att genomföra det utmanas individens förmåga att improvisera, 

vilket alltså är den mentala formen av flexibilitet (Tsoukalas, 2003). 

Denna uppfattning återfinns i Illeris (2012) beskrivning att flexibilitet, som 

kompetenselement, innebär att individer ska vara mer belägna att ändra beteende och 

tänkande. Han förtydligar också att begreppen flexibilitet och kreativitet inte är samma 

sak. 

... medan kreativitet primärt handlar om att kunna tänka och göra något 

nytt så innebär flexibilitet i högre grad att man kan skifta mellan och 

utnyttja möjligheterna i växlande situationer och under olika och 

föränderliga ramvillkor (Illeris, 2013, s.65). 

 

Stress är något som behöver definieras i denna studie då det är vad som menas med 

stresstålig som eftersöks. Stress har i grunden en gammal definition skapad av Hans 

Sealy 1936, vilket innebär att det är kroppens reaktion på krav som ställs på den 

(McGonigal, 2015). Denna definition är svår att använda då den innefattar mycket och 

blir trubbig i denna studie. För denna studie används definitionen att stress är något som 

orsakar en reaktion i kroppen som resulterar i utsöndring av stresshormoner. 

Flexibilitet 
Mellner genomförde 2015 en studie över de förändringar som gjorts på arbetslivet de 

senaste decennierna, där ibland vad som påverkar organisationerna till att införa en mer 

flexibel form av arbetsorganisation för att överleva de nya konkurrens- och 

marknadskraven. Samt hur detta har bidragit till en mer flexibel organisationsstruktur; 

ändrade anställningsförhållanden och arbetssätt. 

Men flexibilitet betyder olika saker för olika organisationer, individer, yrkesgrupper 

och sammanhang. Faktorer som leder till konsekvenser för både arbetsgivare och 

anställd. Det innebär att för att få reda på vad arbetsgivare menar när de skriver flexibla 

i sina annonser, måste man först studera de olika typerna av flexibilitet som finns och 

dess konsekvenser för både organisation och individ.    

Olika typer av flexibilitet och dess konsekvenser 
Karlsson (2006) skriver att det är viktigt att skilja mellan att ha flexibilitet och att vara 

flexibel. Som forskningsfråga hade han ”För vem sägs flexibilitet vara bra respektive 

dålig – för arbetsgivare eller anställda?” och fann att det finns fyra möjliga svar på 

frågan: 

1) Bra för arbetsgivare såväl som för anställda, den är helt enkelt bra. 

2) Bra för arbetsgivare, men dålig för anställda. 

3) Dålig för båda parter, den är helt enkelt dålig. 

4) Dålig för arbetsgivare, men bra för anställda. 

 

Därefter drog Karlsson (2006) slutsatsen, från litteraturen, att flexibilitet är något gott 

och ont för båda parter. En sak han fann var att den nya informationsteknologin har 

förändrat relationen mellan arbetsgivare och anställd. Han hänvisar till tidigare 

forskning där det framkommit att det är viktigt att det krävs ett ökat samarbete och en 

minskad kontroll av anställda för att de ska få nya kunskaper och färdigheter. Det andra 
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Karlsson (2006) fann var att managementlitteratur som HRM (Human Resource 

Management), TQM (Total Quality Management) och BPR (Business Process 

Reengineering) utlovar att de flexibla arbetsorganisationerna är effektivare. 

De organisationer som specialiserat sig på flexibilitet, till exempel “just in time”-

teknik, får konsekvenserna att de anställdas ansvar och yrkesskicklighet konstant måste 

uppgraderas och arbetssättet förändras, d.v.s leder till en hög grad av autonomi. För att 

detta ska fungera, skriver Karlsson (2006), krävs tillit och goda 

anställningsförhållanden. 

 

Det viktigaste resultatet är snarare den utbredda förekomsten och 

spridningen av oreglerade, eller flexibla arbetsvillkor. Den här 

undersökningen pekar på den oregelbundna spridning av flexibilitet som 

fenomen snarare än att endast identifiera och isolera flexibla arbeten som 

sådana, för att bevisa eller motbevisa deras förekomst på 

arbetsmarknaden. Förekomsten av flexibilitet betraktas här som en 

gradfråga och något som återfinns överallt, om än i varierande 

proportioner. Sett på detta sätt framstår arbetsmarknaden som 

översvämmad av flexibla arbetsvillkor, även om flexibla jobb är relativt 

sällsynta. (Allvin et al., 2012, s.23) 

 

Flera empiriska studier av flexibel specialisering har gjorts det senaste decenniet och det 

har visat sig att det finns en konstant pågående drivkraft för innovation. Där 

utvecklingen hos de anställda och dess mångsidighet är av stor betydelse. 

Karlsson (2006) sammanfattar att det finns positiva delar med flexibilitet, som hög 

autonomi, men menar att de flesta följderna är negativa för de anställda. Där 

konsekvenserna med flexibilitet i arbetet ofta medför längre arbetstider, ökad 

arbetsbörda och stress. Vilket resulterat i att de anställda får ta en stor andel av 

kostnaderna när ett företag omstrukturerar och leder till negativa konsekvenser för de 

anställda. Karlsson (2006) tar även upp att i Lapido och Wilkinsons (2002) forskning 

finns liknande faktorer, men också att det fackliga inflytandet och skyddet för de 

anställa i arbetslagstiftningen och social försäkringssystemet sjunker. Karlsson (2006) 

hänvisar även till Mankelow (2002) som kom fram till samma sak och i den studien 

finns det arbetsgivare som öppet menar att omstruktureringen till mer flexibel struktur 

är anledningen till att företagen fortfarande existerar. 

 

De nuvarande trenderna tyder på att anställda i växande grad 

konfronteras med större risker, ofta längre arbetstid, ökande arbetsbörda 

och stress, och erbjuds mindre av arbetsgivarna i utbyte. [...] Anställda 

förefaller ha burit en mycket stor andel av kostnaderna för att 

omstrukturera företag och de får plikta för det. (Karlsson, 2006, s.141) 

 

Utöver flextid, arbetsrotation och arbetsplats finns även olika former av flexibla 

arbetsförhållanden, t.ex. projektanställning, konsulter och tillfällig/timanställda. I en 

studie genomförd 2003 av Tsoukalas en av studiens respondenter beskriver sin 

projektanställning så här: 

 

Delar av det kunde jag redan sen tidigare, av det rent konkreta arbetet, 

men mycket får man ju lära sig under arbetets gång. Man får 
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improvisera, och ta reda på mycket själv. Det är väldigt lite rutiner, 

väldigt lite som är strukturerat, som det finns mallar för sen tidigare... 

Man förväntas ta ganska mycket ansvar i den här rollen, och det kan vara 

lite knepigt ibland. (Tsoukalas, 2003, s.70) 

 

Denna grupp av tillfälligt anställda måste snabbt anpassa sig till de regler och normer 

som gäller i organisationen, som till exempel klädkoder utan att få något stöd i form av 

fadder eller handledare. Vilket påverkar den sociala relationen och lojaliteten till sin 

arbetsgivare. En respondent kommenterade att de ofta glöms bort, att de t.ex. inte blir 

ihågkomna när inbjudningarna till julfesten skickas ut. Dessa relationer kommer med 

tiden, man skapar individuella rutiner och vanor som gör att den anställde sköter sitt 

arbetsuppgift på ett effektivare och bekvämare sätt. Med tiden utvecklas nämligen en 

rad kognitiva scheman som gör att automatiken i form av tyst kunskap, explicita 

principer växer fram, t.ex. organisationens värderingar som “kunden har alltid rätt”, “så 

här pratar vi”, den gemensamma kroppshållningen och sättet att reagera, etc. Det vill 

säga värderingar som kommer via sociala aktiviteter. Och med den implementeras det i 

den anställdes kropp (kroppshexis), något som finns i större utsträckning hos de 

tillsvidare anställda. Utifrån detta skriver Tsoukalas (2003) att det därför uppstår 

kommunikationsproblem mellan yrkesgrupper som ledning - arbetare - anställd - 

konsulter. Detta kroppsliga och omedvetna beteende krockar i vår önskan till att anpassa 

oss och vårt vanemässiga beteende. Men ur detta kommer individens förmåga till att 

improvisera, vilket är en typ av flexibilitet. I dessa lägen använder individen sig 

scheman där individen överför beteende mönster från en tidigare situation till den nya. 

Man utgår alltid från dennes mest dominanta vana, vår kroppsliga sociala identitet, 

eftersom den är ihärdigare än vårt intellekt. En förändring inom kroppshexis tar tid. 

Tsoukalas (2003) menar att korttidsanställningar, där improvisation och skiftande 

roller och identiteter inte är något för individer med låg arbetslivserfarenhet. Utan att 

det är viktigt att de först lär sig och följa de regler, normer och roller som utgör 

grundstommen i deras yrkesidentitet. Genom att hittat sin yrkesroll och trygghet skapas 

det kroppshex som behövs för att kunna hantera olika situationer och miljöer. Vidare 

framkommer det i Tsoukalas (2003) forskning att desto oftare respondenterna utsätts för 

kortare anställningar, desto lättare och snabbare kan vissa individer absorbera de olika 

normer och kutymer som förekommer ute i arbetslivet. 

 

Flexibilitet är inget nytt, kanske att det används som något som eftersöks hos en individ 

är nytt eller modernt, men flexibilitet har funnits länge. Om man lämnar den 

psykosociala aspekten återfinns detta till exempel i militär taktik där flexibilitet beskrivs 

på följande sätt. 

 

Krigföring kräver stor anpassningsförmåga. Erfarenhet visar att ytterst få 

planer överlever den första stridskontakten. Motståndarens åtgärder och 

de oundvikliga friktionerna gör att planer under utförande måste 

anpassas till ett föränderligt läge. Att kunna anpassa verksamheten till 

förändringarna i läget kallas också att ha handlingsfrihet - ett centralt 

begrepp i taktiksammanhang. (Smedberg 1994, s.178) 
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Denna beskrivning av flexibilitet som en faktor i militär taktik har stora likheter med 

tidigare nämnda beskrivningar av flexibilitet som en del i hur en individ uppträder eller 

agerar. 

Stresstålighet 
Stress tas oftast upp i media som något negativt. Det är ofta de negativa konsekvenserna 

av stress på hälsa och arbetet som omnämns. Stress kan i olika medicinska studier 

kopplas till sjukdomar som bidragande eller en orsakande faktor, detta i sin tur ger en 

ökad sjukfrånvaro och ökade kostnader för företag och minskad inkomst för individen 

vilket är negativa konsekvenser (McGonigal, 2015). 

Något som sällan kommer fram i media är att stress kan vara positivt, att individens 

inställning till situationen och till stress påverkar effekterna av stress. En inställning om 

att omständigheterna eller stressen i situationen kan vara stärkande har visat att det kan 

ge ökad produktivitet, förbättrad hälsa och till och med förbättrad inlärning (McGonigal 

2015).  

För att skapa en bild av vad tidigare forskning anger som metoder eller modeller för 

hur man kan hantera stress och till och med vända det till något positivt så beskrivs här 

några av dessa metoder och modeller. 

Coping 
Att hantera stress kan göras på olika sätt. Ett är med hjälp av coping. Coping innebär att 

individen bedömer hotnivån från stressen och försöker sedan genom att med beteende 

eller kognitivt att undvika eller motstå stress (Gnilka et al., 2015). Anpassad coping har 

visat sig fungera för att minska stress och öka livstillfredställelsen, men detta resultat 

visade sig ha samband med individens inställning (Gnilka, et al., 2015). 

Hardeiness 
Hardiness kom som en modell i hur att klara stress under under tidigt 80-tal, men men 

beskrevs redan i slutet på 70-talet. Det handlar om hur individen ska kunna omvandla 

stress till potentiella möjligheter. Hardiness utgår från att individen har engagemang, 

söker kontroll och ser det som en utmaning. Det beskrivs som ett sätt på hur individen 

ser sig själv och sin samverkan med omgivningen.  Denna modell uppkom som en del i 

att jämföra varför vissa fick försämrad hälsa och vissa inte då de utsattes för 

motsvarande stress. En studie på militärer har visat att det krävs en balanserad hardiness 

för att uppnå denna positiva hälsoeffekt (Sandvik, et al., 2013). Denna metod bygger på 

individens inställning och dess förmåga i förhållande till en situation eller problem. 

Resilience 
Resilience är något som nämns i förhållande till hur en individ klara stress och vilka 

hälsoföljder som kan uppstå ifrån detta. Något som undersöktes i Sverige genom att 

granska mönstringsresultat och hälsoutfallet när individerna blivit äldre (Bergh, 

Udumyan, Fall, Almroth, Montgomery 2015). Resilience kan beskrivas hur ett system 

står emot yttre påverkan, vilket i en stress-situation är hur väl kan individen fungera i 

situationen och hur länge. Något som kan beskrivas som individens motståndskraft mot 

stress. 

Positiv inställning till situationen 
Kroppens stressreaktion ska öka den psykiska medvetenheten och fokusera den mot den 

uppgift som individen ställs inför. Detta kan till exempel göra att individer tar initiativ 
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eller söker nödvändig kunskap för att kunna möta de krav som ställs. Stressen kan öka 

förmågan hos individen att ta in och processera information eller intryck och även öka 

minnesförmågan och den kognitiva förmågan. (Crum, 2013). 

För att förstå hur olika situationer tolkas så kan man börja med hur en individ 

bedömer och fattar beslut i olika situationer. Forskning inom detta har bedrivits av 

Daniel Kahneman som 2002 fick nobelpris i ekonomi för sin forskning i psykologi: 

 

“för att ha infört insikter från psykologisk forskning i ekonomisk 

vetenskap, särskilt beträffande bedömningar och beslut under 

osäkerhet” 

(Pressmedelande/tillkännagivande av nobelpristagare 2002) 

 

Han beskriver att hjärnan fungerar i två system, system 1 och system 2 och att dessa två 

system har olika uppgifter och funktioner vid bedömningar och beslut. 

System 1 är hjärnans snabba system och system 2 är det långsamtänkande. Att hjärnan 

är uppdelad på detta sätt möjliggör att vi kan fungera. 

System 1 är det system som normalt är aktivt. Det är snabbt men bygger på 

associationer, det gör att det bara klarar av att lösa uppgifter som individen har ställts 

för tidigare. Genom att se till tidigare händelser och vilket beteende som var lyckat i den 

situationen så kan system 1 lösa uppgiften individen nu står inför. 

System 2 är det logiska och problemlösande systemet. Men system 2 är ett krävande 

system och det går åt mycket tankekraft eller mentalenergi för att det ska fungera, och 

det har gjort att system 2 är lat. System 2 används inte om det inte behövs, så länge 

system 1 inte behöver hjälp (Kahneman, 2011). 

 

För att förstå hur denna inställning till situationen fungerar så behöver man förstå hur 

individen tar sig an en uppgift eller en situation. Varje situation består av ett nästan 

oändligt antal parametrar och faktorer och det är omöjligt för en individ att ta in all 

information. På grund av detta så sker det en process i varje individ som selekterar vad 

som är viktigt i just denna situation. Individen tolkar situationen utifrån vad den tror 

eller anser, det som Kahneman kallade system 1. En inställning (mindset) är i detta 

något som styr denna selektiva förmåga att ta in och behandla information. Genom 

denna process skapar individen det handlingsmönster som styr beteendet och 

uppfattningsförmågan. Den inställning är påverkningsbar, då inställningen grundas på 

erfarenhet, tro och kunskap. Det gör att det går att ändra hur individer uppfattar 

situationer och hur de reagerar i dessa (fysiska beteendet), vilket i sin tur även påverkar 

det psykiska konsekvenserna (Crum, 2013). Men denna förmåga att förekomma kan 

misslyckas eller vara felaktig vilket i sin tur leder till oro och panik (Crum, 2013). 

Mindset 
Mindset som metod att hantera stress är individens förmåga att ha en positiv inställning. 

Det gör mindset metoden till grund för både coping och hardiness som hänvisar till 

individens inställning. 

Mindset kräver därför en tilltro till egen förmåga som gör att individen tror att den 

kommer att lyckas. Något som blir rotat i individens bedömande och beslutsfattande 

Mindset är en mer komplex metod att möta stressen. Detta då det handlar just om hur 

individen uppfattar situationen och uppgiften. Mindset ska ses som en större och mer 

övergripande metod där exempelvis coping och hardiness är undermetoder i hur att 
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hantera olika specifika situationer (Crum, 2013). Crum (2013) beskriver att en individ 

med negativ mindset är det troligt att undvik stress situationer i ett försök att undvika 

negativa konsekvenser. Medan en individ med positiv mindset, är trolig att se en stress 

situation som en utmaning och något som kan vara stärkande, och är mer trolig till att ta 

till åtgärder som löser uppgifterna som kan orsaka stress (Crum, 2013). 

Crum gjorde ett experiment för att se om det gick att påverka hormonutsöndring i 

kroppen beroende på inställning, vilket visade på inställningens påverkan (Crum, 2011).  

 

Denna slutsats visades även i en studie om hardiness (Sandvik et.al., 2013). Detta visar 

även att de som har en positiv inställning till stressen var mer benägen att möta kraven 

och de mål som situationen krävde, de var också mer benägna om att söka feedback. 

Detta visar att en individ med positiv inställning är mer benägen att anpassa sig och lära 

för att kunna bättre möta det krav och arbetsuppgifter som ställs på den. 

Stressens tvåsamhet 
Att individen har en positiv inställning kan vara något avgörande i hur utfallet blir i 

olika situationer. Det kan till exempel återspeglas i hur elever som tror att deras IQ är 

något som går att påverka och utveckla uppvisat en bättre förmåga att förbättra och 

uppnå bättre betyg jämfört med elever som tror att IQ är något fast (Blackwell, 

Trzesniewski & Dweck, 2007). Men det har även framkommit att den negativa 

inställningen mot stress är den dominerande hos individen (Crum, 2013). 

Stress kan därför ses som en paradox, samma funktion som kan leda till ökad och 

utvecklad mental förmåga, förbättrad förmåga att prioritera, kan stärka den sociala 

förmågan och ge individen meningsfullhet och förbättrad hälsa (Crum, 2013). Samma 

funktion kan vara starkt destruktiv för individen med hjärtinfarkt, hjärt- och 

kärlsjukdomar, diabetes och mental ohälsa som konsekvens (Crum, 2013; Goyal et al., 

2013). 

Vad är kompetens? 
Stresstålighet och flexibilitet är något som företagen efterfrågar, vilket ger att det är 

något som rekryterare tittar efter. Det är därför av intresse att jämföra det som eftersöks 

med vad är en kompetens. Därför behöver begreppet kompetens förklaras för att göra en 

jämförelse om det som efterfrågas är kompetenser. 

 

Traditionellt eller historiskt har det används andra begrepp för att beskriva vad en 

människa kan. Här finns kunskap och färdighet, men dessa begrepp har ibland visat att 

de inte helt kan beskriva vad en individ kan. Det har saknats något som tar hänsyn till 

de sociala faktorerna. Därför har det ibland tillförts begreppet attityd. I attityd återfinns 

delar som motivation och inställning. Det gjorde att för att beskriva vad individen kunde 

göra så gjordes detta utifrån en treenighet bestående av kunskap, färdighet och attityd. 

En variant av denna beskrivning är att kompetens är en individs eller grupps förmåga i 

förhållande till en specifik uppgift eller situation. Där förmåga består av tre huvuddelar, 

kunskap, vilja och engagemang, förståelse av sammanhanget (Lindholm, 2012). 

 

Andra begrepp som förekommit är om individen är kvalificerad och vilka 

kvalifikationer den har. Detta är begrepp som är mer inriktade på outputen från 

individen det vill säga det praktiska arbete som den producerar eller den potential till 

vad individen kan producera. 
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Dessa begrepp är något som återfinns i olika sammanhang idag, men samtidigt så 

börjar pendeln nu gå över mot begreppet kompetens. 

 

Kompetens är inget nytt begrepp då det började användas på 80-talet. Det handlar i stora 

drag om att en individ ska förstå och utföra något och att detta ställs i relation till 

sammanhanget, det finns inte någon exakt fastslagen definition vilket gör att man 

behöver se till kontexten av begreppet. Om man söker på internet så kan man hitta flera 

förklaringar till vad kompetens är, på wikipedia finns följande förklaring till vad 

kompetens är. 

 

Kompetens är ett samlingsbegrepp för en individs förmåga att utföra en 

uppgift genom att tillämpa kunskaper och färdigheter. (Wikipedia) 

 

Även om Wikipedia inte är en helt tillförlitlig källa och att det inte är någon exakt 

definition visar det på att det är ett begrep som avser att vara mer heltäckande än 

tidigare begrep. För att få någon form av definition eller förklaring på vad kompetens är 

så kan man titta på tidigare forskning. Exempelvis beskrivs begreppet kompetens enligt 

följande: 

 

Kompetens: en aktörs förmåga att förändra tillståndet i ett givet fenomen 

– förmågan att utföra en handling, att genomföra en process – 

sammanfattande uttryck för vad en person kan på ett område, till 

exempel språklig kompetens eller social kompetens. Generellt används 

ordet som synonym med egenskaper, färdighet, kvalifikation, kunnande, 

potential, prestation. Inom psykologin och pedagogiken används det i 

samband med vanor, kunskap, färdigheter i samband med vilja, mod, 

självvärde, motivation, identitet. (Hansen, Thomsen & Varming, 2008, 

s.242-243) 

 

”Kompetens är förmågan och beredskapen att genom handling möta en 

utmaning, där det ofta underförstås att utmaningen inte är given, utan 

kontextberoende, inte är rutinmässig, utan ny och inte på förhand 

avspeglad i bestämda framgångskriterier, men däremot i ett öppet utfall. 

(Hermann 2005:7 citerad i Illeris, 2012, s.34 ) 

 

En annan definition som breskriver vad kompetens är: 

 

”Kompetensbegreppet hänvisar […] till att en person är kvalificerad i en 

bredare mening. Det handlar inte bara om att personen behärskar ett 

fackområde, utan också om att personen kan använda denna 

fackkunskap – och mer än så: använda den i förhållande till de krav som 

ligger i en situation, som kanske till och med är osäker och oförutsägbar. 

Därmed ingår också i en kompetens personens värderingar och attityder 

– och förmåga att utnyttja en betydande del av sina mer personliga 

förutsättningar. (Jorgensen 1999:4 citerad i Illeris, 2012, s.33) 

 

Dessa begreppsdefinitioner gör att en individ behöver ha kunskap eller kvalifikation om 

något samt förmågan att kunna tillämpa detta för att lösa sin uppgift. 
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Ingen definition av begreppet kompetens blir heltäckande och det kan därför behövas att 

begreppet definieras i varje fall som det används. Men tidigare beskrivningar visar ändå 

på vad som innefattas i begreppet och hur det i stora drag kan te sig i olika kontexter. 

Men detta gör även att kompetens kan vara ett mycket stort begrepp. Bakomliggande 

delar i kompetens är mer än bara kvalifikationer, kunskaper, attityder, färdigheter mm. 

Här kan man även placera individens potential. Potential är något som kommer till följd 

av en individs dispositioner (Illeris, 2012). Dispositioner har sin grund i de gener en 

individ har och utvecklas i samverkan med omgivningen för att få sin karaktär. Dessa 

dispositioner gör sedan att en individ har bättre eller sämre möjlighet för en viss 

förmåga. Om en disposition ger individen en positiv möjlighet att utföra en viss typ av 

uppgifter så uttrycks det att individen har en potential. En individ har inte kompetens 

bara för att den har potential, men en individ med god potential har bättre förutsättning 

att omvandla fackkunskapen i den specifika situationen till ett ändamålsenligt 

handlande och det gör att individen har bättre eller högre kompetens. 

 

Något som hävdas vara en av de centrala delarna i begreppet kompetens är förmågan att 

göra rimliga bedömningar i nya situationer och utifrån dessa kunna fatta kvalificerade 

beslut (Illeris, 2012). Det kan krävas att det ska kunna fattas beslut snabbt och att dessa 

ska komma i de närmaste spontant, och ibland tillåts det ta längre tid för ett bättre 

övervägt beslut. Kompetens är något som är relaterat till situationen, vilket gör att hur 

individen interagerar med jobb och människor som är kopplade till situationen är något 

att ta hänsyn till. Detta gör att det kan vara svårt att se vad som styr dessa beslut i form 

av attityder, känslor eller ett förnuftigt och logiskt resonemang. 

 

Följden av detta gör att en individs personlighetsdrag har påverkan på dennes 

kompetens. En individ som ställs inför en ny utmaning kan välja olika förhållningssätt, 

antingen gå på situationen snabbt eller kan individen välja en mer återhållsam 

inställning. Tillika kan individens agerande präglas av stark tilltro till egen förmåga, 

nyfikenhet inför nya uppgifter eller skepsis och att uppgiften känns överväldigande i 

förhållande till egna förmågan. Hur individen förhåller sig till situationen påverkar hur 

dennes beslut och agerande tar form och yttrar sig, vilket i sin tur ger till följd att 

individens förhållande till situationen påverkar hur dennes kunskap omvandlas till ett 

handlande i en specifik situation. 

 

Att individens personlighetsdrag och inställning har en direkt påverkan på individens 

kompetens gör att en individ som inte kan eller vill utnyttja sin kunskap i en situation 

inte heller har kompetens inom den situationen eller i det området. Beroende på 

situationen och tillfälle kan en person vara ytterst kompetent för att sen vara helt 

inkompetent, kompetens är inget som följer individen genom livet eller arbetet 

(Lindholm et al., 2006). Kompetens går därmed att beskriva i stora drag som att det är 

individens förmåga att omsätta kunskap till ett handlande och att detta ska ske oavsett 

om situationen är känd eller inte. Om det inträffar att en individ inte uppfyller denna 

beskrivning utan bara delar av så har inte individen kompetens. 

 

”En kompetent person […] är en person som både besitter 

kvalifikationer och bemästrar utövandet av dessa kvalifikationer i en 

specifik och för vederbörande kanske okänd situation […] Kompetens är 

något man utövar i situationer där resultatet inte är givet på förhand. Det 
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medför i sin tur att man mycket väl kan vara välkvalificerad, men 

inkompetent... (Jensen 2000:126, 136 citerad i Illeris, 2012, s.33) 

Hur påverkas individen på arbetsplatsen? 
Då det är på arbetsplatsen som individen ska tillämpa sina kunskaper och förmågor blir 

arbetsplatsens påverkan en viktig del i hur individen agerar och därmed om det är just 

en kompetens som individen har. Därför blir det viktigt att sätta individens kunskaper 

och agerande i relation till hur arbetsplatsen påverkar då det är resultatet av detta som 

ger individen kompetens. 

 

I stress kan mindset beskrivas som ett paraply där coping och hardiness finns under, 

recilience ingår till del under paraplyet detta då den handlar mer om konsekvenser än att 

hantera situationen. Det är hur individen väljer förhållningssätt som blir en avgörande 

och därmed är Kahnemans (2011) forskning om hur en individ bedömer och fattar 

beslut under osäkra förhållande en viktig del i att förstå stressens påverkan. 

 

När det kommer till hur en individ influeras till att hantera stress på sin arbetsplats blir 

förutom omgivande samhälle, även företaget med dess företagskultur en viktig faktor. I 

företaget pratas det om värderingar och hur att ta sig an uppgifter, detta i sin tur blir 

synligt genom att de med längre erfarenhet i företaget föregår med exempel, de blir 

förebilder vars beteende kan efterliknas av de som är nya i företaget (Hofstede, 

Hofstede & Minkov, 2010). Det gör att hur en individ ska ställa sig gentemot en 

specifik situation blir del av en tyst kunskap eller företagskulturen. På så vis blir 

företagskulturen och dess värderingar något som styr eller direkt påverkar individen och 

dennes tankar och funderingar, individen lär sig att agera utifrån företagskulturen och 

dess värderingar. 
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Figur 1: Organisationskulturslöken (Hofstede, 2010, s.8). 

 

 

Bilden visar hur uppbyggnaden av en företagskultur ser ut, att det är värderingar som är 

kärnan och att dessa sedan visar sig genom beteende (ritualer) och förebilder (hjältar). 

Svårigheter i denna struktur är att om individen tillåts arbeta hemifrån eller annan plats 

så bryts kedjan med att den tysta kunskapen överförs från anställd till anställd 

(Kaufmann & Kaufmann, 2010). Därför försvinner influensen till vilken inställning som 

ska vara den rådande på företaget. 

Att företaget ska motverka denna brist genom att till exempel ge ut företagets värdering 

på papper i form av en värdegrund är något som troligt inte kommer att få avsedd effekt. 

Detta därför att värdegrundsdokument är just en pappersprodukt och inget som vinner 

kraft hos individen (Alvesson, 2015). Det gör att ett företag som till stor del låter de 

anställda arbeta hemifrån kommer att ha en spretande företagskultur och förmågan att 

överföra tyst kunskap mellan de anställda kommer att begränsas (Kaufmann 

& Kaufmann, 2010). 

 

Andra delar som påverkas av att individer arbetar merparten hemifrån är att de har 

svårare att se helheten i deras arbete. Detta är något som i sin tur påverkar motivationen 

hos den anställde (Ariely, 2008). En individ som känner att denne bidrar och arbetar 
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mot ett större mål känner mer motivation och är mer benägen att jobba lite extra för just 

detta. I Arielys (2008) studie visade det sig att de som kände att de bidrog till helheten 

producerad ungefär 47 % mer än de som kände att deras arbetsinsats inte sträckte sig 

längre än till dem. Det vill säga att de som gjord uppgifterna bara därför att de skulle 

göra dem utan att sätta dem i relation till något större var mindre motiverade. Även om 

den extra arbetsinsatsen inte gav lika mycket betalt så ökade produktiviteten om 

individen såg sin prestation som en del i något större. Individen behöver känna 

delaktighet i helheten. 

Denna delaktighet i helheten var något som Kaufmann och Kaufmann (2010) lyfte 

som en del som riskerar att försvinna om individen tillåts arbeta hemifrån och därmed 

tillåts ha en stor flexibilitet i val av var att jobba och när att jobba. 

Att jobba hemifrån kan ses som att individen har en stor andel av flexibilitet, samtidigt 

tappar företaget i den direkta kontakten och tillgängligheten med den anställde vilket 

gör att det minskar flexibilitet ur en organisatorisk synvinkel. Då anställda är utspridda 

så minskar företagets förmåga att snabbt anpassa sig till en eventuell uppkommen 

situation. 

 

Inställning som beskrivs i hur att ta sig an stress återkommer i motivation där en 

motiverad person agerar på motsvarande sätt som en med positiv inställning. Även om 

det inte direkt går att likställa motivation och positiv inställning så finns det likheter i 

hur dessa delar påverkar individen. Hur positiv en individs inställning är eller hur 

motiverad den är har i sin tur påverkan på hur mycket individen är villig att anpassa sig. 

Hur villig individen är att anpassa sig är något som är återkommande i flexibilitet. 

Företagskulturen påverkar därmed individen på det sätt att den utgår ifrån denna när 

den skapar förståelse av situationen. Utifrån situationen försöker individen svara på tre 

frågor gällande förståelse, engagemang och påverkan. Hur uppfattar individen 

situationen, har individen engagemanget att vilja agera och kan individen agera och 

påverka situationen? (Lindholm, et al. 2006). 

Ett sätt att stärka individernas förmåga och vilja att prestera är genom att 

organisationen tillämpar ett growth-mindset vilket främjar individens potential, 

kapacitet, förmåga och lärande (Dweck, 2014). Men en organisations growth-mindset 

passar inte alla då vissa individer känner större motivation med ett system som belönar 

stjärnorna i organisationen, detta gäller främst individer som står att vinna på detta 

system till exempel de högproduktiva (Dweck, 2014). 

METOD 

Metodologiska utgångspunkter 
För att undersöka vad som efterfrågas i begreppen flexibel och stresstålig så valdes det 

att göra detta via telefonintervjuer. Huvudfrågorna i intervjun var av kvalitativ art, detta 

för att respondenternas egna ord ska vara det beskrivande. Fokuset i dessa beskrivningar 

låg i respondenternas ord, något som gav god förutsättning för kvalitativ undersökning 

(Bryman, 2011). Detta val av metod för huvuddelen stärktes av att även om tidigare 

forskning inom området var känd så var definitionerna som söktes okända, något som 

gjorde att det inte kunde utformas något antagande om det som söktes. Detta gav en 

induktiv ingång i undersökningen vilket gynnade valet av den kvalitativa 

insamlingsmetoden (Bryman, 2011). 
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I inledningen nämndes en artikel från SvD, denna antydde att det fanns flera olika 

definitioner på samma begrepp. Den antydde även att detta var beroende på vilken 

kategori av människor som tillfrågades. Något som gav utrymme för att kunna förklara 

vad som skulle ge skillnader i svaren från de olika respondenterna, en deduktiv 

förklaring till diferenserna. För att kunna analysera det insamlade materialet utifrån 

olika kategorier var undersökningen tvungen att ha en del som skapade utrymme för 

denna typ av analys. Med anledning av detta skapades en kvantitativ del i 

datainsamlingen. Detta gjordes genom att dela intervjun i två delar, en kvantitativ del 

och en kvalitativ del. Den kvantitativa delen av datainsamlingen genomfördes genom en 

strukturerad del i intervjun (Bryman, 2011). 

Denna uppdelning av intervjun möjliggjorde därmed att kunna först följa 

definitionerna av begreppen och sedan analysera dessa utifrån olika kategorier av 

respondenter. 

 

Undersökningen genomfördes genom att det först togs en preliminär kontakt med flera 

olika företag som är aktiva inom området rekrytering. I detta skede skapades det en 

uppdelning i två grupper av dessa olika företag, den ena är arbetsförmedlingen som är 

en statlig organisation och den andra är privata aktörer som specialiserat sig på att 

rekrytera. Denna uppdelning skedde då det kunde förekomma politisk styrning och 

påverkan i den statliga sektorn, om och hur en sådan påverkan skulle kunna påverka 

resultatet var oklart. Det är även idag vanligt med att olika företag inte sköter 

rekryteringen själva, utan istället tar hjälp av ett företag som specialiserat sig på 

rekrytering. Dessa drivs till skillnad från Arbetsförmedlingen av vinstintresse, även här 

är det oklart om det påverkar bedömningarna av de arbetssökande. Men då det finns 

olika drivkrafter bakom de olika organisationerna så delades de in i två grupper. 

Därmed kunde eventuell skillnad till följd av detta uppmärksammas. 

 

Företagen och rekryterare som valdes ut för intervju skedde genom att det skickades ut 

ett missiv innehållande grundläggande information om undersökningen samt etiska 

regler att undersökningen sker anonymt och frivilligt, respondenten hade rätt att avbryta 

när som helst, institutionsanknytning och kontaktinformation om de som genomförde 

undersökningen och handledare. Företagen som valdes ut skedde slumpmässigt, dock 

skedde detta fördelat inom de två grupperna. Genom att skicka missivet som en allmän 

handling men med en attention (ATT) blev det en specifik person som kom att få 

kännedom om ärendet, därmed fanns det möjlighet att söka denna person för att få svar 

på om företaget var intresserat av att delta i undersökningen. För företag som var 

intresserat att delta så kunde den person som svarat på detta från företaget även hänvisa 

till vem eller vilka inom företaget som kunde ställa upp på intervjun. 

Planering och genomförande 
Kontakt upprättades med tre företag samt en arbetsförmedling via de kontaktpersoner 

som missivet skickats till. Där efter kunde möjliga respondenter sökas efter den 

information som kontaktpersonerna uppgav. Respondenterna gavs en beskrivning av 

undersökningens syfte och hur den skulle gå till, samt de etiska regler som gäller, det 

vill säga att deltagandet var frivilligt, samt att vare sig respondenternas namn eller 

arbetsplats kommer att anges i studien, utan att det enbart kommer användas 

betäckningar som avser deras typ av organisation. Respondenterna gavs även 
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information som återfanns i missivet vilket beskrev syftet av de kunskaper som avsågs 

få fram och som respondenterna skulle kunna ha nytta av i sitt arbete. 

Respondenterna ringdes upp ett par dagar efter första kontakt tagits och en dialog 

fördes om deltagarintresse och bokning av tid för intervjun. I samband med denna första 

muntliga dialog påmindes respondenterna om att det var frivilligt att delta och hur lång 

tid intervjun beräknades ta samt att de när som helst kunde avbryta sitt deltagande. De 

blev även tillfrågade om att intervjun spelades in och att intervjun skulle bli analyserad. 

På detta sätt följdes riktlinjerna inom vetenskaplig etik (Gustafsson, Hermerén, 

Petterson, 2011). 

Urval 
Då syftet med studien var att få en bred uppfattning om vad arbetsgivare menar med att 

individen de söker ska vara flexibla och stresståliga beslutades det att målgruppen 

skulle vara representativ för de organisationer som har olika typer av erfarenheter av att 

skapa platsannonser.  

Det visade sig ganska snabbt att resultatet av intervjuerna var mättat efter nio 

intervjuer, så fördelningen blev 5 Af och 4 RF. I fortsättningen kommer respondenterna 

att refereras till de ovan angivna förkortningarna 

Syftet med att utse en referens inom de olika organisationerna var för att få en bred, 

generell målgrupp som alla har olika erfarenheter av att skriva platsannonser.  

Instrument och insamling 
För studien valdes en semistrukturerad intervju där vissa frågor var kvalitativa i form av 

fria svar och fria efterföljande frågor för att få den eftersökta informationen, samt några 

kvantitativa (d.v.s. med statiska svarsalternativ). Intervjuguiden finns i bilaga 1. 

 

Intervjuerna spelades in, transkriberades och kodades. 

Analysmetod 
Vid analysen av intervjuerna skedde det i olika steg. Stegen syftade till att dela upp de 

olika svaren (koda) och dela in vad i intervjun som kan kopplas till de olika begreppen, 

respondenternas tolkningar och vad som efterfrågas. 

Steg ett blev att ta varje intervju för sig och ta fram vad och vilka faktorer som 

påverkar, sortera dessa utifrån de olika begreppen stresstålig och flexibel. 

Denna process upprepas för varje intervju individuellt De individuella resultaten 

analyserades tematiskt i respektive grupp, AF och RF. I denna analys söks det att hitta 

vilka delar som förstärkte varandra, vilka beskrivningar som är återkommande. Det gav 

en beskrivning för RF och en för AF, dessa två beskrivningarna analyserades på 

motsvarande sätt för att skapa en generell beskrivning av de begrepp som studeras. 

Den generella beskrivningen jämfördes med de individuella beskrivningarna för att se 

om det fanns motsägelser och distinkta avvikelser. 

 

Det generella resultatet avser att besvara forskningsfrågan “Vad är det som efterfrågas 

när arbetsgivaren frågar efter en flexibel och stresstålig individ?” Intervjuerna kunde 

jämföras med tidigare forskning och litteratur och mot teorier om kompetens. Detta 

syftade till att svara på om det är en kompetens som söks och om denna har stöd i 

tidigare forskning och litteratur. 
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De kvalitativa frågorna som berörde innebörden av orden flexibel och stresstålig 

kodas in i grupper. Medan de kvantitativa frågorna med fasta svarsalternativ, inklusive 

antal år som respondenterna arbetat med att skapa platsannonser. 

Analys 
Vid genomgång av de kvantitativa resultaten visade det sig att spridningen på hur länge 

respondenterna arbetat med rekrytering var stor, från två månader till femton år. 

På frågan om respondenterna skriver platsannonser själva eller om de arbetar mot dem, 

så visade det sig att det var jämnt fördelat mellan de olika alternativen. 

Det som framkom av den kvantitativa analysen var därmed försumbart, detta med 

anledning att den kvalitativa analysen visade på total samstämmighet. 

De kvantitativa frågorna sorterades efter två huvudbegrepp, stresstålig och flexibel. 

För stresstålig analyserades de beskrivningar som respondenterna gav i två 

underliggande begrepp. Det ena begreppet visar på hur individen hanterar stress när 

individen upplever att situationen är stressande, det andra begreppet visar på att 

individen inte blir påverkad av stress trots en stressande situation. 

 

För flexibilitet så analyserades begreppet genom att dela in begreppet i två 

underliggande delar, en del om hur individen är flexibel, en kognitiv del, och en del om 

vad som ligger utanför individen, dess omgivning. 

Efter kodning av svaren för de kvalitativa frågorna visade det att samtliga 

respondenter gav svar som visade på att stresstålig med bägge undergrupper och 

flexibel med bägge undergrupper styrktes. 

RESULTAT 
Vid analys av gruppen AF visade det sig att de var ganska samstämmiga, det vill säga 

att det inte fanns några signifikanta avvikelser i svaren mellan de olika respondenterna. 

AF redovisade att de i huvudsak inte var de som skrev arbetsplatsannonserna själva, 

men de redovisade att de gjorde det vid behov. Detta kunde till exempel röra sig om att 

kunden hade detta önskemålet eller att det var kort deadline för att få fram annonsen, 

något som förekom vid sommartider. Det aktiva deltagandet i skapandet av annonserna 

hos RF är betydligt högre. Kunderna skapar en kravprofil och utifrån det skapar 

respondenterna i RF-gruppen en skiss av vilken typ av person som de söker och därifrån 

väljs nyckelorden ut. Gruppen uppger även att det i slutänden är kunden som bestämmer 

vilka nyckelord som ska användas. 

 

I beskrivning av de olika begreppen som de använder och vad de hade för betydelse så 

hade respondenterna gruppen AF kontakt med kunden. På detta sätt kunde de diskutera 

och komma fram till vad som menades med de olika delarna. 

Vid analys av de två grupperna visade det sig att de var ganska samstämmiga, det vill 

säga att det fanns inga signifikanta avvikelser i svaren mellan de olika respondenterna. 

Flexibel 
Både AF och RF:s redogörelse av detta begrepp visade på att det gick att dela in i olika 

undergrupper eller betydelser. En betydelse som framkom är bäst beskriven med ordet 

tillgänglighet. En flexibel individ där betydelsen är tillgänglig är någon som inte har 
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något annat som håller eller påverkar individen. Individen kan lätt bli inringd och kan ta 

sig dit där jobbet är. 

 

“och att de har lätt att ta sig till ställen, de ställer krav på körkort, men 

de frågar ofta var de bor och lite så” AF2 

Det gör att en sådan person inte bör ha andra faktorer som inskränker på denna 

tillgänglighet för arbetet så som att jobba dubbla jobb eller att det finns barn med i 

bilden, detta då det minskar personens tillgänglighet. Individen ska vara tillgänglig och 

därmed villig att anpassa sina arbetstider utefter arbetsgivarens behov. Individens 

förmåga att vara tillgänglig ställer även krav som till exempel körkort och att den bor så 

att inte dennes utgångsläge begränsar dennes rörlighet. Individen ska kunna ta sig till 

arbetet när det så behövs. 

En annan del eller definition av flexibel är förmågan att kunna anpassa sin kunskap 

till rådande omständigheter. Individen måste kunna använda sina kunskaper i ett bredare 

perspektiv och vidareutveckla sina kunskaper till ett bredare spektrum. 

 

“... flexibel jah någon som är anpassningsbar för ens verksamhet, någon 

som kan lära på jobbet” AF3 

 

Denna beskrivning innebär att individen ska kunna använda sina kunskaper i olika 

situationer, något som inte alltid är känt på förhand utan att individen kan lösa de 

problem som den ställs inför på sitt jobb. Det innebär även att individen måste lära sig 

på jobbet.  

 

“Och intresserad att testa nya arbetsuppgift och vara nyfiken att lära 

nya saker, så för mig den personen är flexibel” AF1 

 

Något som arbetsrutiner på det specifika jobbet är inget individen kan förutsättas ha från 

början utan är något som måste läras, först efter individen lärt dessa rutiner kan 

individen ta på sig mer arbetsuppgifter och bli produktiv. Detta kan beskrivas som att 

individen måste kunna anpassa sig utefter företagets verksamhet. Men för att bli 

produktiv i sitt jobb behöver individen vilja och våga pröva nya arbetsuppgifter och 

metoder och på så vis även visa framåtanda. 

 

En annan betydelse som framkom av RF-gruppen är att individen ska vara 

anpassningsbar. Här handlar det om att individen ska kunna rycka in och göra andras 

arbetsuppgifter vid behov, få förändrade arbetsuppgifter eller rutiner. 

Stresstålig 
Stresstålig är ett ord eller begrepp som kan vara svårt att definiera. Detta kan relateras 

till att begreppet stress inte var definierat från början utan att denna undersökning syftar 

till att få fram vad andra lägger i definitionen. Här kan man se att det är endast det som 

händer på arbetsplatsen som är inkluderat. Den vanligaste delen i stresstålig enligt 

respondenterna är att hantera situationer där individen ställs inför flera arbetsuppgifter 

samtidigt och arbetsbelastningen blir hög. Denna del är något som var återkommande 

hos alla respondenter. Hur att hantera en hög arbetsbelastning kan därför antas vara den 

övergripande definitionen för vad som menas med stresstålig.  
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“... många bollar i luften till exempel eller klarar av och förändringar 

snabba förändringar och plötsliga problem eller sånna bitar” AF2 

 

För att individen ska kunna hantera hög arbetsbelastning så skulle individen kunna 

arbeta metodiskt och kunna planera sin verksamhet. Individen ska även kunna hantera 

förändringar även om dessa kan komma plötsligt, vilket kan medföra att arbetsplanen 

måste förändras och anpassas. Vilket gör att individen kan ställas inför arbetstoppar och 

plötsliga problem som individen måste kunna hantera och lösa. 

 

“Inte vara för lugn utan ha ett bra tempo utan att stressa upp sig” AF5 

 

Det innebär även att individen måste våga tro på att den har förmågan att kunna lösa 

situationen eller problemet, att lita på sin egen förmåga. 

 

“man kan jobba att man kan känna sig trygg i det man gör även om det 

skulle bli väldigt mycket arbetsuppgifter” AF4 

 

Men det fanns även delar som framkom vid intervjuerna som visade på att begreppet 

var djupare än så. En del som antyddes var hur man jobbar med andra människor och 

hur man hanterar konflikter. Det visar att relationerna på jobbet har betydelse för hur 

individen upplever situationen och därmed hur den upplever stress, att kunna hantera 

relationerna på arbetsplatsen ökar därför individens förmåga att hantera stress och 

därmed individens stresstålighet. 

 

Två respondenter i RF-gruppen uppger att de inte använder sig av ordet stresstålig med 

argumentet att det är väldigt subjektivt. Var av en av respondenterna uppger att denne 

använder sig av ordet driven i större utsträckning på grund av att det berör både flexibel 

och stresstålig. Samtidigt som en drivande person är intiativrik och har en förmåga att 

fatta beslut. Och är där med av en lärande karaktär. 

Medan en tredje säger sig använda både stresstålig och flexibel flitigt i både annonser 

och intervjuer, samtidigt som hon är negativ till det: 

 

”Jag frågar jämt: Är du stresstålig? Är du flexibel? Och alla svarar ja. 

Egentligen borde man hitta nya ord, de är så slitna idag.” RF2 

DISKUSSION 
Något som framkom i ett par intervjuer inom RF-gruppen är att yrkeskategorin är av 

betydelse när orden stresstålig och flexibel används. I denna studie togs det inte hänsyn 

till om respondenterna jobbar med någon specifik bransch eller yrkeskategori. En annan 

fråga som dök upp under analysarbetet är om det även förekommer lokala skillnader. 

Det vill säga, förekommer orden stresstålig och flexibel oftare i storstäder än i mindre 

orter? Men dessa funderingar avfärdades då det inte fanns substans i det analyserade 

materialet för att stödja någon av dessa punkter. Det som nämndes under intervjuerna är 

att vissa branscher var mer benägna att söka just flexibla eller stresståliga individer. Det 

gick att koppla till vad som utgjorde deras arbetsuppgifter, till exempel nämndes att 

restaurangbranschen ofta ville ha stresståliga individer då det lätt blir mycket att hålla 

reda på och hantera många kunder samtidigt. Men beskrivningen av vad en stresstålig 

individ är skiljde sig inte från övriga branscher. 
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Metoddiskussion 
Respondenterna kommer från fyra olika organisationer och från olika orter. Det gör att 

delar som företagskultur eller regionala skillnader kan undvikas. Det som framkommer 

som gemensamma nämnare är därför att betrakta som generella delar och representativa 

för rekryteringsbranschen. Att respondenterna arbetade med rekrytering på heltid anses 

ge validitet då de har stor erfarenhet från flera olika branscher. Som exempel kan en 

personalansvarig på ett företag kanske söka och göra ett par nyrekryteringar per år, 

vilket gör att rekrytering endast är en liten del av deras normala arbete. Det bedöms att 

respondenterna anses utgöra ett sannolikhetsurval (Denscombe, 2009).  

Att genomföra studien som telefonintervjuer gjorde det möjligt att söka ett större antal 

respondenter. Det gick även att söka respondenter över ett större geografiskt område. 

Med möjligheterna i dagens telefoner som att spela in samtal skapar denna metod 

enkelhet. Det gör att det blir fler beskrivningar av de begrepp som söktes vilket i sin tur 

ökar validiteten. Något som visade sig genom att det uppstod ett mättat resultat för 

begreppsbeskrivningarna. Telefonintervjuer gjorde att intervjutillfällena kunde anpassas 

efter respondenternas möjligheter, något som ökade möjligheterna för att få 

respondenterna att delta i studien. En svaghet i att genomföra intervjuerna över telefon 

är att det inte är möjligt att observera ett eventuellt kroppsspråk. Kropsspråket skulle 

kunna ge ett ökat djup till de svar som respondenten ger. Detta är något som försvinner 

till förmån för att istället enklare kunna nå fler respondenter och lättare kunna anpassa 

sig efter respondenternas möjlighet att kunna medverka i intervjun. 

 

Undersökningen var uppdelad i två delar, en kvalitativ och en kvantitativ del. Den 

kvalitativa delen föll väl ut med nio respondenter. För den kvantitativa delen uppstod 

här ett dilemma då nio respondenter inte bedöms tillräckligt för att ge validitet åt ett 

kvantitativt resultat. Här fanns olika föreställningar om att via kvantitativa delen så 

skulle respondenterna delas in i olika kategorier för att kunna förklara skillnader som 

uppstod i den kvalitativa delen. Detta var något som antyds i artiklen i SvD att var tredje 

chef känner sig lurad (2013). Då dessa skillnader inte uppstod och det därför inte fanns 

förutsättningar för att fortsätta datainsamlingen så avbröts den. Varför denna differens 

inte uppstod kan bero på hur studien var utformad (Bryman, 2011). 

Resultatdiskussion 
Resultatet från de intervjuerna som har gjorts visar att det går att dela in begreppen i 

olika definitioner.  

Flexibel 
För flexibel så var den första indelningen att individen skulle vara tillgänglig. Detta 

innebar att individen ska kunna ställa upp med kort varsel och ha förmåga att ta sig till 

arbetsplatsen eller till den plats som arbetsgivaren meddelade. Denna definition finner 

stöd i olika forskningar, till exempel Karlsson (2006) där det är arbetsgivaren som är 

flexibel. Detta är inte en egenskap som individen har utan något som påverkas utifrån de 

förutsättningarna individen lever med. Exempel på förutsättningar som påverkar är var 

individen bor, om den har körkort och tillgång till bil, om det finns fler i hushållet så 

som make/maka, sambo, barn och husdjur. Detta är inte egenskaper som individen har 

utan förutsättningar i dess omgivning. Detta gör att även om denna definition finns 

omnämnd i tidigare forskning så utgår denna definition inte från individen utan från 

dess omgivning. Individen kan inte lära sig att vara mer tillgänglig utan bara anpassa 
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sig med hänsyn till rådande omständigheter. Dessa omständigheter kan även förändras, 

så som att individen kan flytta, bli sambo eller få barn. Individen kan ta körkort, men 

det krävs ekonomiska förutsättningar för att skaffa bil. Detta kan bli motsägelsefullt då 

utan jobb kan det vara svårt att skaffa dessa ekonomiska förutsättningar, men jobbet kan 

kräva att individen har bil. 

Denna typ av förutsättningar går inte att jämföra med begreppet för kompetens. Det 

blir väldigt tydligt om man jämför mot just innehav av bil. Körkortet kan räknas som en 

kompetens då det kräver en kunskap, en färdighet och en vilja (Illris, 2012) att ta sig 

någonstans. Men bilen kräver bara pengar och är därmed en resurs som antingen 

innehas av individen, men det kan även vara en resurs som lånas av jobbet i form av en 

tjänstebil. 

 

Att individen har andra människor i sin direkta närhet skulle kunna räknas som en 

nackdel då det påverkar dennes tillgänglighet bör nog också ses som något tudelat. 

Detta då det fanns påpekanden i intervjuerna om att de viktiga egenskaperna var att 

kunna jobba med kunder och människor. Man kan ställa sig följdfrågor som, om det 

kommer en individ som specifikt säger att den kan vara tillgänglig när som tjugofyra 

timmar om dygnet och med kort varsel och det finns ingen i dess närhet som påverkar 

detta och det inte kommer att komma det heller. Är en sådan person verkligen social 

och kan ha en bra kundrelation, samt en bra relation med andra anställda, eller är detta 

någon som jobbar bäst på egen hand? Medan en individ som kan ha många andra 

åtaganden till människor i dess närhet kan vara en mycket mer social människa och 

möjligen även bättre förmåga att knyta kontakt med andra så som kunder och kollegor.  

 

Det kan ju vara så att individen är nyss inflyttad och därmed inte hunnit bygga något 

socialt nätverk än, men i så fall är det troligt att denne gör det inom en överskådlig 

framtid. Detta resonemang återspeglar Karlssons (2006) fyra möjliga svar på frågan för 

vem flexibililitet är bra. 

Utifrån detta resonemang blir flexibel med definition tillgänglig inte en kompetens 

med undantag för körkort. 

 

Den andra delen av flexibel, förmåga att anpassa sina kunskaper är till skillnad från 

tillgänglig något som händer i individen. Denna definition finner stöd i Tsoukalas 

(2003) forskning där individen ska anpassa sig till de regler och normer som gäller samt 

att lösa sina arbetsuppgifter. Detta är något som individen kan lära sig. Och om det är 

något som individen kan lära sig och utveckla, är det då en kompetens? Svaret på detta 

blir nog lättast att se om man jämför med de Illeris (2012) tre grundbegrepp för 

kompetens; kunskap, färdighet och vilja. Om en individ ställs inför ett problem och den 

vill lösa det så är det större sannolikhet att denne kommer att söka information eller 

använda sig av sina tidigare kunskaper för att lösa problemet. Så att anpassa sina 

kunskaper till något nytt kräver vilja. Att försöka lösa ett problem kräver även att 

individen har färdigheter i att anpassa sig och sina kunskaper, förmågan att våga tänka i 

nya banor eller att prova sin kunskap på nya sätt. Så en form av färdighet krävs för att 

kunna anpassa sin kunskap till nya problem. Kräver detta att individen har kunskap i att 

anpassa sin kunskap till nya problem? På denna fråga blir svaret nej. Det går inte att 

säga att individen har kunskap i att kunna anpassa sig eller att den har kunskap i att vara 

öppen till nya intryck inom ett fackkunskapsområde. Det blir inte ett eget 

kunskapsområde att vara öppen för nya intryck, utan detta faller tillbaka på en färdighet. 
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Därför blir inte flexibel med definitionen, att anpassa sin kunskap, en egen kompetens 

utan istället en grundläggande del i att ha kompetens inom ett område. Detta 

överensstämmer med Illeris (2012) definition av flexibilitet som han anser är en av de 

delar som krävs för att individen ska ha kompetens inom något. 

 

I intervju med RF2 beskrivs flexibel som att snabbt hoppa in för någon annan och få 

nya obekanta arbetsuppgifter. Detta orsakar en stressreaktion som ofta visas i form av 

nervositet, Crum (2013) beskriver hur kroppens stressreaktion kan öka vår 

fokuseringsförmåga och att individen börjar söka kunskap för att möta de krav som 

ställs. Detta visar hur nära förknippad stresstålighet och flexibilitet är.  

För att kunna anpassa sig till de nya omständigheterna behövs en drivkraft, något som 

en respondent tog upp.  

 

“Är man driven är man intiativrik och kan fatta beslut” RF3 

 

Men för att svara på om hur en individ är driven krävs en ny forskningsstudie. Svenska 

Akademinsordlista beskriver ordet som en affärsmans skicklighet och erfarenhet. Det 

som dock kan konstateras är att ordets betydelse täcker flera områden avser 

arbetsgivarens önskemål och att den kravspecifikation som rekryterarna får för att skapa 

en annons som beskriver den presumtiva anställdes kompetens. 

Stresstålig 
Att vara stresstålig var kan vara något som har olika betydelser. Att hantera stress är ett 

sätt att beskriva det och att inte stressa upp sig är ett annat sätt. Dessa två beskrivningar 

kan tyckas vara lika men om man jämför mot Crums (2013) forskning så ser man att så 

inte är fallet. Att hantera stress skulle då innebära att individen blir stressad men att 

individen har en positiv inställning till detta, medan att inte stressa upp sig skulle 

innebära att individen inte upplever någon stress i den typen av situation. Dessa två 

varianter kan få stora skillnader i längden. Där att bli stressad men med positivt mindset 

skulle innebära att hormoner som cortisol och adrenalin strömmar ut i kroppen för att 

momentant öka individens prestationer och sedan skulle även DHEA 

(Dehydroroepiandrosterone) produceras i kroppen (Crum, 2013). Medan för en individ 

som inte stressar upp sig så skulle det inte uppstå någon stressreaktion och det skulle 

inte komma några stresshormoner. 

En individ som blir stressad, men har ett positivt mindset är mer trolig att öka sin 

produktivitet och sin förmåga att lära sig från en påfrestande situation (Crum, 2013) 

(Sandvik et al. 2013). Detta medan den som inte upplever stress förändras eller får 

någon hormonpåverkan i situationen. 

 

I en intervju påpekades att individen inte ska vara lugn, men inte stressa upp sig, något 

som sett till tidigare forskning blir svårt. Individen förväntas därmed att öka sin 

arbetstakt i förhållande till att arbetsbelastningen ökar, detta utan att individen blir 

nervös, rädd eller uppvisar andra negativa stressreaktioner. Det går här att anta att den 

allmänna uppfattningen av stress är att det är något negativt, och sett till forskning så ser 

man då endast till halva fenomenet stress. 

I dessa beskrivningar skapas den mer generella beskrivningen att individen ska 

hantera stress. Individen ska inte vara oberörd av att arbetsbelastningen ökar, utan 



Carina Eklund, Jonas Olsson 

 

22 

individen ska jobba för att hantera den ökade belastningen istället för att fortsätta precis 

som vanligt. Något som återfanns i Crum (2013) och Sandvik et al. (2013). 

 

Både coping (Gnilka et al. 2015) och hardiness (Sandvik et al. 2013) är metoder för att 

hantera stress men resultatet kan variera beroende på övergripande inställning till 

situationen, och det är den övergripande inställningen som är en del av mindset (Crum, 

2013). Där av så är individens mindset något viktigt för arbetsgivaren. Men som togs 

upp i hur detta påverkas på arbetsplatsen är den företagskultur som finns på 

arbetsplatsen avgörande för hur detta mindset påverkas. 

Är då stresstålig i bemärkelsen förmåga att hantera stress en kompetens? Precis som 

visats tidigare är viljan en stor del i mindset och därmed så uppfylls den delen av 

kompetensbegreppet. Detta gör även att individen måste ha en färdighet att kunna tro på 

sig själv, att kunna förstå vad målet är och kunna använda sina kunskaper och förmågor 

att kunna lyckas i situationen, så även den delen i kompetensbegreppet uppfylls. Att 

individen har kunskap om stresstålighet är något diffust. Individen kan lära att vara 

stresstålig, det finns även forskning som visar vad detta är vilket gör att det finns 

fackkunskaper, det gör att individen kan ha kunskaper vilket då skulle uppfylla även 

den tredje delen av kompetens och stresstålighet i bemärkelsen att hantera stress skulle 

vara en kompetens. 

 

Men detta var inget som styrktes vid intervjuerna Om man då ser till hur arbetsplatsen 

påverkar i denna punkt märker man att företagskulturen har betydelse. Det kan därför 

förhålla sig på det sättet att det är de attityder som förekommer på företaget och som 

förmedlas via företagskulturen som styr individens förhållningssätt och därmed dennes 

mindset. Via företagskulturen förmedlas hur individen ska förhålla sig och hur den ska 

agera (Hofstede et al., 2010) vilket därmed ger en förhållning till hur individen 

uppträder vid stress. Därmed kan stresstålighet i bemärkelsen att hantera stress vara en 

tyst kompetens, något som skulle förklara varför det den blir svår att placera in som en 

kompetens även då den uppfyller de grundläggande delarna för att vara en kompetens. 

 

Att inte stressa upp sig innebär just att individen inte upplever situationen som 

påfrestande och därmed upplever individen inte stress. Detta kan bero på flera olika 

anledningar, så som att individen av erfarenhet vet att situationen kommer att lösa sig 

positivt eller att individen har stor kompetens inom det område som situationen handlar 

om och därmed upplever det som normalt. Men att individen inte upplever stress 

innebär att individen inte uppvisar någon förmåga att hantera stress vilket gör att ur en 

kompetensfråga om stresshantering finns det inget. 

Att förändra eller påverka stresshantering och 
flexibilitet 
Om man ser till flexibilitet med definition att kunna anpassa och använda sin kunskap 

och stresstålig med definition att hantera stress på arbetsplatsen måste man ta 

företagskulturen i beaktande. Något som kan ses av att man kan lära sig av de som finns 

runt en på arbetet: 

 

“... man har inte tränat och man känner man är oflexibel men efter lite 

coachning eller de som finns runtomkring man kan lära sig att vara 

flexibel också” AF1 
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Den förståelse som framkommit för begreppen stresstålig och flexibel har visat sig ha 

koppling till hur individen lär om det som kallas företagskultur. Det är via 

företagskulturen som olika värderingar förmedlas och det är dessa som blir styrande för 

hur individen agerar (Hofstede et al., 2010). Det är därför individens förmåga att lära 

denna företagskultur, men även företagets förmåga att lära ut denna kan ha en 

avgörande roll för hur stresstålig eller flexibel en individ blir. Individen kan ha mer eller 

mindre potential (Illeris, 2012) till att vara stresstålig och flexibel och det blir sedan i 

förhållande till situationen där flexibilitet används och kompetens utvecklas. Hur öppen 

och motiverad en individ är på sitt arbete får betydelse i hur mycket individen är villig 

att anpassa sig, pröva nya lösningar, och individens inställning. Individen kommer 

utifrån yttre påverkan att lära och anpassa sig till den rådande företagskulturen. Det gör 

att en individ som är mycket kompetent och kan hantera svåra stressiga situationer på en 

arbetsplats kan ha svårt för detta på en annan arbetsplats. Därmed blir frågorna om 

förståelse, engagemang och påverkan besvarade olika beroende på vilken arbetsplats 

eller företagskultur som är gällande när individen ställs inför situationen. 

Författarnas slutord 
En åsikt som växte fram hos författarna var att dessa begrep var så kallade modeord, 

något som stärktes vid intervjuerna: 

 

“... ja känns som lite modeord som är populärt som man använder just 

nu” AF3 

 

Respondenternas beskrivning av flexibel och stresstålig var likartade. Flexibel kan ges 

definitionerna ”tillgänglig” och ”kunna anpassa sina kunskaper” och stresstålig kan 

definieras med ”hantera stress” och ”inte stressa upp sig”. Detta visar på att definitionen 

av dessa begrepp är klar för de inblandade men att vissa ord kan ha mer än en betydelse. 

Där av kan tyckas att man borde se bortom vackra eller populära ord och istället 

använda ord som mer beskriver det som söks eller menas. Det är något som framgår i 

Lindholm (2006) som menar att populära och tilltalande ord kan vara riskfyllt att 

använda då de kan få en egen betydelse utan hänsyn till det som egentligen menas. 

Kahneman (2011) menar att det finns en risk i att använda fina och avancerade ord då 

det kan få en att framstå som okunnig. Lindholms (2006) och Kahnemans (2011) 

beskrivningar är lika författarnas slutsats att förstår inte mottagaren vad som avses eller 

betydelsen kan avsändaren lätt bli avfärdad. 
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http://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0CDoQFjACahUKEwjiu7KLqfHIAhXF6HIKHb7cCzc&url=http%3A%2F%2Fepubl.ltu.se%2F1402-1552%2F2010%2F043%2FLTU-DUPP-10043-SE.pdf&usg=AFQjCNG36-WginDFOBZ70XAwJ3Yiu_xd1g&sig2=tRxvUe8v70z-rx5jI_JB_A
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kompetens
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Bilaga 2 - Intervjuvguide 
 

Variabler som anges av forskarna inför intervjun 

Namnge respondenterna som AF1, AF2 respektive RF1 och RF2 

Dag och tidpunkt för intervjun 
 

Öppningsfrågor 

Hur många år har du arbetat med att rekrytera personal åt kunder? 

Respondenten anger fritt antal år 

Variabel som det kan finnas behov av att veta om behovet av 

respondenternas  erfarenhet kan vara av betydelse. 
Har du personlig kontakt med de kunder du skriver annonser åt? 

Ja    Nej 

Nödvändig variabel för veta vem som väljer ut begreppen för de personliga 

egenskaperna som efterfrågas. 

Beroende på svar, besvara följdfrågan nedan. 
Ja - Vem styr de nyckelord som ska finnas med i annonsen, du eller kunden? 

Respondenten        Kunden    Tillsammans efter dialog 

Nej - Hur får du informationen som ska finnas i annonsen? 

Fritt svar 

Introduktionsfrågor 

Vid skapandet av en annons, hur brukar dialogen mellan dig och kunden se ut när det 

gäller beskrivning av den eftersökandes personlighet?   

Fritt svar 

Utfyllnad och kontext berikande. Kan vara användbart vid diskussionen. 
Övergångsfrågor 

Vid skapandet av personlighetbeskrivningen i annonserna, vilka ord brukar du och dina 

kunder oftast använda? 

Fritt svar 

Utfyllnad, samtidigt som den är till för att få en intern bekräftelse av att stress och 

flexibilitet är vanliga. Behöver ej finnas med vid analysen. 
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Om orden inte kommer fram vid frågan, ställ följdfrågan nedan för att leda in 

respondenten till nyckefrågorna. 
Skulle du vilja påstå att orden stresstålig och flexibel är två ord som du ofta använder? 

Fritt svar 

 

Nyckelfrågor 

Vad är det ni söker ni hos individerna då ni använder ordet stresstålig?   

Fritt svar 

Beroende på svar så kan eventuella följdfrågor uppkomma. 
Vad är det ni söker ni hos individerna då ni använder ordet Flexibel?   

Fritt svar 

Beroende på svar så kan eventuella följdfrågor uppkomma. 

 

Avslutningsfrågor 

Finns det något du skulle vilja komplettera med när det gäller användandet av 

Flexibilitet och Stresstålighet i samband med att hitta rätt person till jobbet? 

Fritt svar 
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