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Rekryteringsprocessen inom  

 SIS LVM-hem i Sverige 

     Anders Svensson 

 

 Rekryteringsprocessen har utvecklats under en lång tid. Statens 

institutionsmyndighet, SIS, är en statlig myndighet som bedriver 

tvångsvård och behandling av ungdomar med allvarliga psykosociala 

problem och vuxna med missbruksproblem. Syftet med studien var att 

kartlägga hur rekryteringsprocessen ser ut på SIS LVM-hem i Sverige. 

För att göra detta valdes en kvalitativ ansats och tematisk analysmetod 

och 11 rekryteringsansvariga intervjuvades. Detta resulterade i fem 

teman; ”kompetenskrav”, ”intervjun som rekryteringsverktyg”, ”rätt 

person på rätt plats”, ”rekryteringsprocessens förutsättningar” och 

”personalomsättning”. Det var en hel del som var lika i 

rekryteringsprocessen men samtidigt mycket som såg olika ut över de 

olika institutionerna. Slutsatsen blev att det fanns förbättringsområden 

inom myndigheten, men att det ändå verkade fungera bra, främst då de 

rekryteringsansvariga var kompetenta individer.  

  

 Nyckelord: rekryteringsprocess, statlig myndighet, kompetenskrav, 

tematisk analys metod 
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  The recruitment process in SIS LVM-hem 

        in Sweden 

       Anders Svensson 

 

The recruitment process has been developed over a long period of 

time. Statens institutionsstyrelse, SIS, is a government agency that 

conducts compulsory care and treatment of adolescents with serious 

psychosocial problems and adults with substance abuse problems. The 

purpose of the study was to investigate the recruitment process at SIS- 

LVM in Sweden. To do this, 11 managers were interviewed and a 

thematic analysis was used. The result of analysis revealed five 

themes: "competence requirements," "the interview as a recruitment 

tool," "the right person in the right place", "recruitment process 

conditions", and ”employee turnover". There were also both 

similarities and differences in the recruitment process across different 

agencies. It is concluded that when recruiting managers are competent 

individuals, the existing recruitment procedures within SIS seems to 

work well, but  there is still need for improvement. 

 

Keywords: recruitment process, government agency, skills, thematic 

analysis method 
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1.Introduktion 

1.1 Problematisering 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur olika personer som arbetar med rekrytering inom statens 

institutionsstyrelse inom LVM-vården ser på rekryteringsprocessen och vad de anser vara viktigt i 

den. Att undersöka rekryteringsprocessen är ett intressant ämne då det finns många metoder och 

rekryteringsverktyg på marknaden och det krävs kunskap för att veta vilka som ska tillämpas. På 

många företag finns det personer som arbetar med rekrytering som saknar utbildning inom området. 

Det är viktigt att ha kunnande inom urval och rekrytering innan det sätts igång med en process då 

det annars kan bli kostsamt. Jag är intresserad av hur det ser ut på dessa LVM-hem. Anledningen 

till att jag är intresserad av att belysa hur det ser ut på LVM-hemmen är följande. Jag ville från 

början belysa hur rekryteringsprocessen ser ut på en statlig myndighet, framförallt då på Statens 

institutionsstyrelse då jag själv verkat inom denna myndighet samt att det har varit viss medial 

uppmärksamhet om myndighetens utbildningskrav och dess nivå. Då detta är en stor myndighet 

valde jag att avgränsa mig till LVM sidan. 

 

1.2 Rekryteringsprocessens olika steg 

Enligt Bolander (2002) har intresset för rekrytering funnits under en lång tid. Dess utveckling var 

främst påverkad av psykometrin, som i sin tur var influerad av differentialpsykologins framväxt i 

USA och Storbritannien i början av 1900-talet. Inom psykometrins forskningsfält utvärderas och 

konstrueras olika testmetoder kontinuerligt. Bolander menar vidare att en välfungerande 

rekryteringsprocess innebär att organisationer kan anställa personer med rätt kompetens.  En central 

del i rekryteringsarbetet är att bedöma de sökandes kompetens. Rekryterarna har ofta olika verktyg 

till hjälp, exempelvis tester av olika slag. Trots detta är bedömning av de sökande något som de 

flesta rekryterare anser är svårt. Sedan början av 1900 talet påbörjades ett alltmer större intresse av 

hur val av anställda har gjorts samt hur rekryteringsprocessen effektivisera att förutsäga en individs 

arbetsprestation. Under åren har de utvecklats metoder för att designa, utveckla och förbättra 

metoderna för rekrytering. Dessa metoder har utvecklats till att bli mer och mer tillförlitliga och är 

mestadels idag standardisera och inriktade på att förutsäga arbetsprestationer (Farr & Tippins, 

2010).  

Det finns olika definitioner på just rekryteringsprocess.  Granberg (1994)  beskriver rekrytering som 

åtgärder som syftar till att tillgodose behovet av personal. Granberg menar vidare att rekrytering 

innebär att anskaffa lämpliga personer till en ledig tjänst. En tjänst  lir o tast ledi  till e empel när 

nå on person omplaceras eller när nå on sl tar sin anställnin .  ekr terin  kan även  eh va   ras 

då en ny tjänst ska tillsättas. 
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Enligt Englund (1999) är rekryteringsprocessens syfte att organisationen anställer rätt medarbetare 

med den kompetens som efterfrågas. Englund menar att genom att en organisation anställer rätt 

medarbetare med rätt kompetens förbättras företagets möjligheter att bli lönsamt på lång sikt samt 

möjligheter att genomföra organisatoriska förändringar.  

 rien        menar att målet med rekr terin sar ete är att  ppnå en  verensstämmelse mellan 

ar etets krav, individens kompetens och den or anisatoriska mil  ns krav, vilket i sin t r leder till 

målet som är e  ektiva ar etsprestationer.  ekr terin sprocessen kan också ses som en 

matchningsprocess mellan individens och arbetsenhetens behov och förväntningar. 

 ekr terin sprocessen ska  ppnå tre s  ten  a  skapa värde och tillvä t i or anisationen  enom att 

skapa res rser i  orm av d kti a medar etare,    på ett pro essionellt sätt utvärdera kunskaper, 

färdigheter och personli het och c  däri enom säkerställa att rätt personer kommer in i   reta et 

samt skapa en positiv  ild av   reta et på marknaden    ndberg, 1992). 

Enligt Carroll, Marchington, Earnshaw, Taylor och Stephen  (1999) består det systematiska 

rekryteringsförfarandet överskådligt av fyra faser. Till att börja med måste det bedömas om den 

lediga tjänsten ska tillsättas, om detta beslutas så blir det andra steget en utformning av 

arbetsanalys. Nästa förfarande blir att formulera en arbetsbeskrivning för att slutligen, i det fjärde 

steget, utforma personkrav. Carrol et al. menar vidare att det inte fanns någon bredd i deras studie 

av det systematiska rekryteringsförfarandet. Inget av företagen i studien gjorde någon typ av 

arbetsanalys, dock använde sig merparten av företagen av arbetsbeskrivningar. De menar även att 

det kostar mer att göra felrekryteringar än att utveckla rekryteringsförfarandet.  

Bradley (2006) visar i sin studie att det är enklare för en intern sökande till en tjänst att få den än en 

extern sökande. Det visar sig i dennes studie att det ställs högre krav på den externa sökande. Om 

två personer söker samma tjänst, den ena externt och den andra internt och den externt sökande har 

högre resultat på testning och arbetsprov var det inte säkert att denne fick tjänsten. Om däremot den 

interna sökande hade högst poäng var det väldigt stor säkerhet att denne fick tjänsten. Det verkade 

som att det uppfattades som mer rättvist av organisationerna att anställa sin interna sökande. 

Bradley menar vidare att organisationer som ofta rekryterar internt riskerar att tappa god arbetskraft 

då man rekryterar på ett snällt och godtyckligt sätt, hon anser vidare att detta är ett exempel på 

oprofessionellt agerande i rekryteringsprocessen. 

Ett perspektiv som ofta förbises i rekryteringsprocesser, men som det senaste decenniet fått mer 

uppmärksamhet, är de sökandes upplevelser enligt Ababneh, Hacket och Schat (2014). Studier på 

de sökandes upplevelser av rekryteringsprocesser har visat att upplevd rättvisa i 

rekryteringsprocesser kan påverka bilden av organisationen, attraktion till organisationen samt 

sannolikhet att tacka ja till ett erbjudande. Denna kunskap medför en potentiell möjlighet för 

organisationer att dra nytta av i utformandet av sina egna rekryteringsprocesser. Det kan då sägas 

att organisationens fokus vid dessa processer ofta tycks ligga på effektivisering, medan de sökande 

har ett behov av en process som upplevs som rättvis. Om organisationer söker efter verktyg som 



8 

 

 

effektiviserar rekryteringsprocessen, samtidigt som de sökande vill bli rättvist behandlade, kan detta 

motsatsförhållande bli en balansgång som om de hanteras rätt kan leda till organisatoriskt positiva 

utfall. Med det ovan nämnda som utgångspunkt är författarens uppfattning att det är viktigt att den 

sökande får en positiv bild av organisationen för att organisationen ska ses som attraktiv.  

Enligt Nilsson och Ellström (2012) använder sig många organisationer idag av kompetensbaserad 

rekrytering då man ser personalen som sin största tillgång. Företagen strävar efter att finna den 

kompetens som krävs för att nå framgång på marknaden och skapa framtida konkurrensfördelar. 

Detta samtidigt som de strävar efter att bibehålla och utveckla den befintliga kompetensen. Nilsson 

och Ellström definierar kompetens som kunskaper, färdigheter, värderingar, motivation, vilja, 

personliga egenskaper och beteende som en individ besitter, både som specialist och generellt. 

Enligt Pfeffer (1998) gör organisationen vinster genom att utöka den insats som krävs för att 

försäkra sig om att de rekryterar rätt personer i första hand. För att hitta den rätta personalen krävs 

flera steg. Först och främst behöver organisationen ett stort antal sökande. Vidare bör 

organisationen vara tydlig med att förmedla de viktigaste kompetenser och egenskaper den sökande 

  r ha. Tanken att   rs ka hitta ” ra medar etare” är inte särskilt   nnsamt,  tan or anisationen 

bör vara tydlig med de egenskaper de söker. Därtill måste enligt Pfeffer de kunskaper och 

färdigheter som önskas noga övervägas och överensstämma med kraven för befattningen samt 

organisationernas förhållningssätt till marknaden  

Lindelöw Danielssons synsätt på rekryteringsprocess   

Lindelöw Danielsson (2003) menar att rekryteringsprocessen kan delas upp i tre steg. Dessa steg är 

förberedelse, sökprocess och introduktion. Dessa kommer att beskrivas mer under avsnittet 

Rekryteringsprocessens olika steg. Även Granberg (1994) beskriver rekryteringsprocessen i steg. 

Granberg beskriver fyra huvudsteg med underrubriker; förberedelse, sökprocess, anställning och 

uppföljning. Min uppfattning är att dessa steg är jämlika, med olika benämningar.   

I denna studie har författaren valt att utgå från Lindelöw Danielssons rekryteringsprocess då det ska 

beskrivas utifrån vad tidigare forskning anser just om rekryteringsprocessen. Författaren utgår från 

de tre stegen förberedelse, sökprocess och introduktion.  

Förberedelse 

Förberedelse består av tre steg. Dessa steg är identifiering av rekryteringsbehov, 

befattningsbeskrivning och kravprofil samt annonsformulering och mediaval. Innan en rekrytering 

kan börjas måste organisationen identifiera ett behov. Dessa behov kan vara olika. Exempelvis kan 

det handla om att ersätta någon som ska sluta, underbemanning eller att en viss kompetens saknas i 

organisationen. Befattningsbeskrivningen berättar om tjänsten som skall tillsättas, vilka arbeten och 

ansvarsområden som ingår. Kravprofilen beskriver vilka krav som ställs på den som ska ha tjänsten. 

Här är det viktigt att tänka på om det krävs utbildning eller annan formell kompetens för tjänsten, 

samt vilka andra kompetenser och egenskaper som krävs.  
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Annonsformuleringen bör utgå från befattningsbeskrivningen och kravprofilen som tidigare 

utformats. Detta bör ha gjorts så tydligt att det tydligt framkommer vad för person organisationen 

söker. Att välja media innebär att man ska välja på vilket sätt man ska söka kandidater till tjänsten. 

Det finns många olika val. Arbetsförmedlingen, dagspress och tv, eller kanske välja att använda ett 

rekryteringsbolag är några möjliga val. Oavsett vilket val man gör så är det tydligt att ju mer energi 

som lagts ner och ju mer noggrann man varit i förberedelsefasen desto större är sannolikheten för 

att en bra rekrytering ägt rum.  

Enligt Marsden (1994) har formella rekryteringsmetoder varit en viktig del och har framför allt 

studerats i rekryteringslitteratur. Mycket uppmärksamhet har ägnats åt om hur samhällets resurser 

kan underlätta spridning av information om lediga jobb. I de formella rekryteringsmetoderna ingår 

metoder för hur man bör sprida information om lediga arbeten. Detta kan ske via exempelvis 

annonser och/eller förmedlingsorganisationer. De formella metoderna för rekrytering är något 

dyrare än de informella men har fördelen att de är användbara i flera olika situationer. I större 

organisationer är det enligt Marsden (1994) vanligare att man använder sig av färdiga 

rekryteringsprofiler och specifika metoder än i den offentliga sektorn.  

Enligt Breaugh och Starke (2000) är det viktigt att organisationen som ska rekrytera bestämmer sig 

för vilken individ organisationen önskar rekrytera. Detta kan bedömas utifrån olika faktorer, 

exempelvis utifrån kunskaper, färdigheter och förmågor. Det är viktigt att organisationen attraherar 

så många sökande som möjligt för att kunna göra ett så bra urval som möjligt. 

Sökprocess  

Enligt Lindelöw Danielsson (2003) består sökprocessen av elva steg.  Dessa steg är i tur och 

ordning annonsering eller kandidatsökning, mottagande av ansökningar, grovgallring, första 

intervjuer, urval, ytterligare personbedömningar, referenstagning, sluturval, hälsokontroll eller 

liknande, förhandling och avtal samt slutligen kommunikation med övriga kandidater.  

Då förberedelserna är klara startar sökprocessen med annonsering eller kandidatsökning. Då är ju 

förhoppningen att det finns ett stort intresse för tjänsten. Alla sökandes handlingar måste tas emot 

och hanteras. De som skickat in handlingar måste få en bekräftelse på att handlingen mottagits, 

detta genom brev eller telefonsamtal. Det är viktigt att den sökande får ett bra och professionellt 

intryck av organisationen. Under rekryteringsprocessen är de som håller i rekryteringen 

ambassadörer för organisationen.  

Grovgallringen innebär att man väljer ut de kandidater man ska gå vidare med och vilka man inte 

ska gå vidare med. Det är viktigt att hela tiden ha med sig kravprofilen då man läser och väljer ut 

ansökningar. Det rekommenderas att det är flera personer som sorterar ansökningarna för att sedan 

jämföra resultatet. Det rekommenderas att göra tre grupper i sorteringen, de man vill gå vidare med, 

de man eventuellt vill gå vidare med vid ett senare skede vid behov och de man inte vill gå vidare 

med.  
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Första intervjun är ett viktigt steg för båda parter. Det handlar om att presentera organisationen 

samtidigt som den sökande måste få en chans att presentera sig själv. Det är viktigt att strukturera 

intervjun på ett liknande sätt för alla kandidater så att kandidaterna ges samma möjligheter att 

presentera sig själva. Efter de första intervjuerna görs ett urval av de som intervjuats utifrån 

kravspecifikationen och hur den som intervjuade upplevde intervjun. Kändes detta som en person 

som skulle passa i organisationen? En del intervjuare väljer en person att gå vidare med, dock 

rekommenderas att välja tre personer att ta vidare till att göra ytterligare bedömningar. Det finns 

olika sätt att göra ytterligare personbedömningar. Ett naturligt sätt är att ha en andra intervju med 

mer djuplodande frågor uttalat mer inriktat på kompetens eller beteende. Det finns även olika 

testbatterier för personbedömningar, dessa kan göras av någon på organisationen eller externa 

leverantörer. Intervjun ofta den första chansen för kandidaten till tjänsten och organisationen att 

träffas och presentera sig för varandra. Det är även en möjlighet för organisationen att visa att det är 

en trovärdig organisation för den sökande. Detta blir en möjlighet för båda parter att känna av 

trovärdigheten hos den andra parten samt en möjlighet att visa sig trovärdig. Intervjun är ett bra 

tillfälle att visa upp både starka och svaga sidor. Trovärdigheten ofta är viktigare än t.ex. förmågor 

och erfarenhet då en organisation ska anställa en medarbetare (Klotz, Veiga, Buckley, & Gavin 

2013). Kahlke och Schmidt (2008) menar att intervjuer kan se ut på olika sätt och vilken 

intervjuform som är bäst är situationsanpassat. De menar att enligt tidigare forskning så anses den 

strukturerade intervjun ha högst validitet och därför då högst trovärdighet. Denna intervju ger alla 

intervjupersoner samma förutsättningar. Kahlke och Schmidt menar vidare att validiteten för 

ostrukturerad intervju är låg och därför inte trovärdig.   

I Sverige används personlighetstest frekvent. Ryan, McFarland, Baron och Page (1999) genomförde 

en studie bland större organisationer och företag i 18 länder där man undersökte användningen av 

olika urvalsmetoder vid rekryteringsprocesser. Det visade sig att organisationer i Sverige frekvent 

använder sig av personlighetstest. I denna studie var Sverige det tredje vanligaste landet att använda 

sig av personlighetstest. I denna studie uppskattades att ungefär hälften av de stora och medelstora 

företagen och organisationerna i Sverige använde sig av personlighetstester vid rekrytering. Syftet 

med att använda sig av personlighetstesterna vid nyanställningar av medarbetare menar Ryan et al. i 

studien från 1999 är för att få en klar bild av vilka egenskaper som bör kombineras för att maximera 

nyttan av den nyanställde på företaget. De sökandes upplevelse av testprocessen kan ha en negativ 

påverkan på urvalsprocessen. Det är av stor vikt att rekryteringen och urvalet stämmer överens med 

organisationen och organisationens målsättningar. Detta belyser en studie av Heraty och Morley 

(1998) mellan personal och arbetsförhållanden vid rekryteringsprocessen i Irland. I denna studie 

framkommer det att man anser att det fokuseras framför allt mycket på att finna rätt person till rätt 

plats. Detta gör att rekryteringen inom företaget är av stor betydelse för organisationer och inte 

minst är det viktigt för att kunna upprätthålla konkurrensfördelar.  De verktyg som enligt Heraty 

och Morley används vid rekryteringsprocesser är för det mesta intervjuer, referenser, psykologiska 

tester, intelligenstester, ansökningsblanketter, provanställningar och konsulter. Heraty och Morleys 
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menar vidare att deras undersökning visar att det i Irland är 55 % av respondenterna som har en 

policy för hur urval och rekrytering ska genomföras. 

Organisationer som använder sig av personlighetstest i första hand söker efter generella 

personlighetsdrag, egenskaper som passar in på företaget. Dessa organisationer fokuserar på detta 

framför jobbrelaterade egenskaper och erfarenheter (Scholarios & Lockyers, 1999). I denna 

studiens resultat kunde även påvisas att företagen i huvudsak anpassade urvalsmetoderna efter 

företagets kravprofil. Resultatet visade även att metoderna som användes vid urvalsförfarandet var 

olika från gång till gång och framför allt mellan olika organisationer. Det framkom att mindre 

företag använde sig i större utsträckning av informella metoder såsom anställningsintervjuer medan 

större företag använde sig personlighetstester tidigt i rekryteringsprocessen. Enligt Scroggins, 

Thomas och Morris (2008) har urvalstester som personlighetstester och arbetstester visat sig öka 

organisationers möjlighet att anställa mer produktiva och effektiva personer till sin organisation. 

Ytterligare en sak som dessa tester har visat är att de ökar möjligheten att se vem som kommer att 

lära sig arbetet snabbast och vem som kommer att bidra till organisationens framgång. 

Personlighetstest inverkar på de arbetssökandes syn på organisationen, upplevelsen att blir rätt 

behandlad samt tron på den egna förmågan att lyckas vid arbetsintervju och i förlängningen även 

det nya arbetet. Det visade sig att de personer som fått feedback efter testet av testledare efteråt var 

mer positiva till testning och organisationen än de som inte fick feedback. Detta belyser vikten av 

feedback i testprocessen (Bauer, Maertz, Dolen, & Campion, 1998). 

 Efter denna bedömning är det dags för referenstagning. Denna bör ske som en intervju och följa 

liknande principer som vid kandidatintervjun. Man bör fokusera på kravprofilen samt försöka reda 

ut frågetecken som kan ha uppkommit angående kandidaten under intervjuer och personbedömning. 

Det är viktigt att väga in att referenten kan ha en personlig relation till kandidaten och kanske därför 

inte är helt professionell i sina svar. Referenten kan ha ett eget intresse av att personen får ett jobb 

och försöker därför påverka den som söker arbetskraften för egen vinning.  

När all information är inhämtad är det dags för slutvalet, alltså att bestämma sig för vem av 

kandidaterna som ska få jobbet. Detta bör följa samma struktur som tidigare, alltså följa 

kravspecifikationen. Ett sätt är att spalta upp kraven för att sedan gradera de olika kandidaterna för 

att på så sätt få en översikt över vilka som lever upp till de olika kraven Dock får detta steg inte bli 

för mekaniskt utan de som gör valet måste även avväga vad de tror blir det bästa för företaget. 

Hälsokontroll eller liknande används i vissa fall. Om så är fallet är det viktigt att detta baseras på ett 

principiellt beslut.  

Att förhandla och sluta avtal ska ske skriftligt. Alla villkor och åtaganden ska framgå tydligt samt 

vara juridiskt hållbara. Sedan bör de kandidaterna som inte fick jobbet få återkoppling och 

förklaring till varför de inte valdes till jobbet. Denna kommunikation med övriga kandidater bör 

göras på ett respektfullt sätt samtidigt som man kommunicerar anledningen till att en annan 

kandidat var bättre lämpad för tjänsten.  
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Introduktion  

Introduktionen består av tre steg. Introduktion till organisationen och arbetsuppgifterna, stöd eller 

coachning samt uppföljning.  

Introduktion till organisationen och arbetsuppgifterna är helt enkelt att ge personen möjlighet att 

förstå vilka arbetsuppgifter som ingår i det nya arbetet samt hur organisationen fungerar. Det är 

viktigt att det finns en plan för detta när den nyanställda påbörjar sin anställning. Att personen får 

stöd eller coachning i sin nya roll är viktigt för att kunna komma in i det nya jobbet. Det är viktigt 

att arbetsgivaren berättar att stödet finns och det är arbetsgivaren som är initiativtagaren. Efter en 

given tid bör man följa upp hur personen tycker att det går samt hur organisationen tycker att det 

går med den nya anställningen (Lindelöw Danielsson, 2003). Breaugh och Starke (2000) menar att 

det är viktigt att de nyanställda i en organisation får adekvat information om arbetet som de känner 

igen när de väl påbörjat arbetet. Detta har stor del i att den nyanställde kvarstannar på arbetsplatsen 

en tid, de anställda kan då känna en skyldighet att kvarstanna på arbetsplatsen en tid.  

Wesson och Gogus (2005) menar att just introduktionen är viktig för en ny arbetare i 

socialisationsprocessen. Socialisation i arbetslivet är en process där personer går från att vara 

utanför organisationen till att bli anpassade i organisationen. Wesson och Gogus menar vidare att 

socialisationsprocessen även handlar om värden, förmågor, förväntade och sociala kunskaper som 

är viktiga för att den nye medarbetaren ska komma in i sin roll och på så sätt kunna bli en aktiv del i 

organisationen. Att göra en bra rekrytering är bra av flera anledningar, en viktig del för företagen är 

att det är ekonomiskt kostsamt att göra felaktiga rekryteringar.  

1.3 Felrekryteringar innebär stora kostnader 

I rekryteringslitteratur förespråkas i huvudsak mer strukturerade metoder som exempelvis 

arbetsanalys och kompetensbaserad rekrytering. Enligt Lindelöw Danielsson (2003) är 

felrekrytering ett stort problem för dagens företagare. Vidare menar Lindelöw (2008) att det är 

människor som skapar värde och möjligheter för verksamheten då de bland annat sitter på förmågan 

att visa lojalitet, skapa relationer, bidra med kunskap och lösa problem. Dessa förmågor har ett 

betydande värde för företag då de ger upphov till konkurrensfördelar och kvalité. Människan kan 

samtidigt bidra till ett företags misslyckande. Som en konsekvens av denna sköra balansgång 

mellan vinst och förlust som arbetskraften i stor mån står för, blir personalen enligt Lindelöw den 

absolut största kostnaden för många företag.  Det är stora summor som står på spel vid en 

rekrytering och enligt Lindelöw är utmaningen svår och omfattande. Utmaningen handlar bland 

annat om att finna rätt metoder och strategier för att i största möjliga mån öka träffsäkerheten och 

undvika felrekryteringar .  

Rent ekonomiskt är det kostsamt att göra felrekryteringar, samt att felrekryteringar inte är ovanliga 

(Englund,1999). Lindelöw (2008) refererar till en studie från 2007 som menar att den 

genomsnittliga kostnaden för en felrekrytering kostar ungefär 700 000 kronor sett över en 

treårsperiod. Felrekrytering är som sagt inte ett ovanligt fenomen. Det finns många anledningar till 
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varför felrekryteringar görs. En anledning antas vara kulturkrock, i detta fall då ett företag och en 

individ inte delar samma värderingar (McDonald, 2013).  

Tziner & Birati, (1996)  delar in personalomsättning i direkta och indirekta kostnader, och menar att 

de mer svårbestämda, indirekta, kostnaderna ofta också är ett resultat av de mest betydande 

negativa effekterna av hög personalomsättning. Tziner & Birati delar upp kostnaderna för 

personalomsättning i avvecklingskostnader, rekryteringskostnader och upplärningskostnader.  

 

Vid rekrytering är de således viktigt att rekrytera rätt personal för företaget från början för att 

minska kostnaderna på olika plan, Det är därför viktigt att rekrytera rätt kompetens och ha 

förståelse för vad rätt kompetens är.  

1.4 Att rekrytera kompetens 

Det finns olika modeller och teorier som belyser och beskriver kompetens. Jag har valt att utgå från 

Skorstad (2011) kompetensmodell som visas i Figur 1. Skorstad (2011) menar att kompetens i 

arbetslivet kan ses som ett beteende som resulterar i ett effektivt utförande av ett visst arbete, se 

figur 1. Kompetens är alltså något som syns och kan observeras. Man kan alltså observera vad en 

människa gör, inte vad denne tänker eller känner. Det som inte kan ses, känslor och tankar som ger 

kompetens, ses som kompetenspotential, då det är detta som ger potential för hur handlingarna blir, 

alltså hur kompetenta utföranden objektivt ses.  Keen (2003) menar att individuell kompetens är 

unik för varje människa och inte liktydigt kan förklaras genom formell utbildning eller betyg. 

Vidare beskriver författaren att vid en nyrekrytering ska en sökande bedömas utifrån såväl formella 

meriter som kompetens, och då kompetens ju endast handlar om bedömning finns en stor risk att 

den sker utifrån rekryterarens subjektivitet 
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Figur1. Skorstads modell för kompetens  ( Skorstad, 2011 ). 

 

Kompetenspotential består enligt Skorstad (2011) av flera komponenter, se figur 1. Dessa 

komponenter är personlighet,  motivation , begåvning och kunskap. Enligt Illeris (2012) handlar 

kompetens om vad vi kan hantera i olika sammanhang. Han menar att det handlar om förmågor, 

men att dessa ser olika ut beroende på omständigheterna. 

 

Skorstad (2011) refererar till traitteorin som menar att personligheten kan beskrivas utifrån ett visst 

antal personlighetsdrag. Det beskrivs som hur en människa ämnar uppföra sig över tid . 

Personlighetsdragen antas ha en stabilitet och kan säga en del om hur personer antas uppföra sig i 

olika situationer. Personligheten berättar vad personen föredrar att göra. Exempel på 

personlighetsdrag kan vara att man är social, utåtriktad, inåtvänd, handlingskraftig med mera.  

 

Begåvning menar Skorstad (2011) handlar om vad personen är i stånd till att göra, alltså hur kunnig 

personen är. Om en person ska arbeta med en viss arbetsuppgift är det av vikt att personen är 

begåvad och kunnig på det området. Det finns flera exempel på mentala förmågor som ses som 

begåvning, några av dem är numerisk, verbal, språklig och spatial förmåga.  

 

Skorstad menar att motivation kan delas in i yttre och inre motivation. Den inre motivationen 

innebär en känsla av välbehag och tillfredställelse då man utfört en uppgift. Den yttre motivationen 

hör ihop med belöning och bekräftelse. Motivation behövs för att en person ska göra en uppgift.  
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Kunskap enligt Skorstad (2011) ses som en formell kompetens. Kunskap är arbetsspecifik. Det 

innebär att det behövs olika slags kunskap i olika jobb. En bilmekaniker behöver ha kunskap om 

bilar exempelvis. Den som är bäst på att bedöma om en person har den kunskapen som krävs i 

arbetet är den person som jobbar med det området och själv besitter den kunskapen.  

 

Skorstad (2011) menar vidare att det är viktigt att tänka på vilken kontext man befinner sig i för att 

se kompetensen. Att se personens kompetens i en intervjusituation är svårt då det inte är där arbetet 

ska utföras. Kontexten där arbetet ska utföras är där potentialen används och kompetensen ses. 

Kontexten kan både försvaga och stärka hur vår kompetens ges uttryck. Resultat ses som utfallet 

efter beteendet. Hur väl utför personen en uppgift? 

 

Enligt Lindelöw Danielsson (2003) är personalen organisationens viktigaste resurs och då blir 

rekryteringen viktig för organisationen. Det finns olika metoder att använda sig av för att öka 

träffsäkerheten vid en rekrytering. Centralt för rekryteringsprocessen är att göra bedömningar av 

människor vilket kan göras på mängder av olika sätt.  Rekryteringsprocessen kan skilja sig mellan 

olika organisationen. Organisationen som kommer att fokuseras på i den här studien är Statens 

institutionsstyrelse (SIS).  

 

1.5 En kort introduktion om SIS 

SIS är en statlig myndighet som bedriver tvångsvård och behandling av ungdomar med allvarliga 

psykosociala problem och vuxna med missbruksproblem. Uppdraget är att ge de ungdomar och 

vuxna som vårdas hos oss bättre förutsättningar för ett socialt fungerande liv utan missbruk och 

kriminalitet.  

SIS LVM (Lagen om vård av missbruk)-hem är de behandlingshem som arbetar med vuxna 

missbrukare. SIS har ungefär 300 platser fördelade på 11 institutioner. Syftet med LVM-vården är 

att avbryta ett livshotande missbruk och motivera klienten till behandling under frivilliga former. 

Vården varar högst sex månader och ska så snart som möjligt övergå till vård i öppnare former 

(Statens institutionsstyrelse, 2015). 

Varje institution ansvarar för sin egen personal och dess försörjning och rekrytering. Till detta finns 

det en ansvarig. Vem som är ansvarig och vilken titel denne har ser lite olika ut. Organisatoriskt har 

SIS en central ledning samt olika verksamhetsledningar. För LVM-vården så är det 

verksamhetsområde LVM. Det finns en personalenhet och en personalchef på central nivå. SIS har 

centralt utformade riktlinjer som finns tillgängliga på SIS intranät. (Bilaga). Dessa riktlinjer berör 

hela processen och även enskilda delar i processen. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har 

inga riktlinjer vad gäller kompetenskrav att jobba inom SIS. SIS har särskilda kompetenskrav för 

alla sina befattningar. Detta kommer vi att återkomma till i diskussionsdelen. 
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1.6 Syfte och frågeställning 

Studiens syfte är att belysa hur rekryteringsprocessen går till på de olika SIS-LVM-hemmen i 

Sverige. Den frågeställning som jag specifikt vill undersöka är: Hur påverkar personalomsättning 

rekryteringsprocessens kriterier och kompetenskrav? 

 

2. Metod  

 

 2.1 Urval 

Ett handplockat urval av undersökningsgrupp gjordes. I denna studie handplockades 

rekryteringsansvariga på LVM-hem som bestod av elva personer, nio män och två kvinnor. Tre av 

dessa var biträdande institutionschefer. En var avdelningsföreståndare. Resterande var 

personalsekreterare eller personalassistenter. Sju av respondenterna har arbetat med dessa uppgifter 

i minst tio års tid. Övriga fyra har arbetat med dessa uppgifter mellan 1 och 10 år. Endast tre av 

dessa har arbetat med liknande arbete tidigare. Även utbildningsbakgrund skiljde sig markant 

mellan informanterna. Enbart tre av dessa hade högskoleutbildning inom personalområdet. Av 

övriga var det fyra som inte hade högskoleutbildning, övriga med högskoleutbildning var inom det 

sociala eller juridiska området. 

2.2 Datainsamling  

Till denna studie konstruerades en egen intervjuguide (bilaga 1). Frågorna och dess omfattning 

handlade om rekrytering, kompetens och personalomsättning. Intervjuguiden bestod av fyra 

huvudområden. Varje huvudområde bestod av en huvudfråga. Exempelvis så var ett huvudområde 

Rekryteringsprocess. Huvudfrågan då var: Hur ser rekryteringsprocessen ut hos er? Till varje 

huvudfråga hade det utformats kompletteringsfrågor. Dessa användes enbart om det behövdes 

beroende på hur väl och utförligt informanten besvarade huvudfrågan. Alla frågorna i 

intervjuguiden var öppna. Vissa följdfrågor som intervjuaren ställde var slutna till sin natur. 

Intervjuguiden togs fram utifrån syfte och frågeställningar i samråd med författarens handledare.  

De anhöriga i studien fick inte möjlighet att ta del av frågorna i förväg. Intervjuerna genomfördes 

via telefon. Telefonintervjuerna tog 30-60 minuter och spelades in och de skrevs sedan av 

ordagrant.  

2.3 Procedur  

Innan författaren påbörjade intervjuerna med personalansvarig togs kontakt med de elva 

institutionscheferna via mail och det skickades ut ett informationsbrev (bilaga 2) till dem om 

förfrågan om deras institution kunde tänkas sig att delta samt vem författaren då skulle vända sig 

till. Alla institutionscheferna ställde sig positiva till medverkan och förmedlade kontakt till 

personalansvarig på respektive institution. Missivbrev (bilaga 3) skickades ut även till 

personalansvariga och senare togs telefonkontakt med dem för att boka tid för intervju. I 

missivbrevet beskrevs syftet med studien. Där beskrevs även de etiska principerna att man har rätt 
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att avbryta studien och att innehållet i studien inte är spårbart till personen. Det togs hänsyn till 

vetenskapsrådets riktlinjer (vetenskapsrådet, 2011). Med hänsyn till dessa riktlinjer garanterades 

konfidentialitet, anonymitet, författarens tystnadsplikt och sekretess så långt det är möjligt i 

utformandet av missivbrevet. Det stod även i brevet att intervju skulle ske via telefon och att det 

beräknades ta ungefär 30-60 minuter.   

Då institutionerna var fördelade på hela landet så valdes att göra telefonintervjuer av praktiska skäl. 

Intervjuerna skrevs ned ordagrant utifrån det inspelade materialet och därefter analyserades det 

utskrivna textmaterialet. Det utskrivna textmaterialet avidentifierades så att ingen enskild person 

eller institution kunde identifieras.  

 

3. Resultat  

3.1 Analys av resultat 

För att bearbeta kvalitativt undersökningsmaterial, som intervjudata, valdes tematisk analysmetod. 

Vid den empiristyrda analysen identifieras teman förutsättningslöst ur intervjumaterialet. Dessa 

teman reduceras till slutgiltiga teman och definition av dessa vilket ger nya begrepp och sedan 

utvecklas dessa teman och begrepp till en teori (Langemar, 2008).  

För att utveckla teman genomfördes de olika stegen i Hayes metod.  Metoden är uppdelad i sex steg 

och lämpar sig väl för att analysera empirisk material. Analysen började med att materialet 

transkriberades till text. Sedan läste författaren in sig på materialet för att vara mer förtrogen med 

texten. Efteråt gick författaren igenom texten och markerade nyckelord i texten. Detta gjordes 

genom att markera text som var relevant för syftet i texten med färgpenna. Nyckelorden klipptes ut 

och sorterades i teman. Den första gallringen resulterade i 42 teman. Sedan gick varje tema igenom 

och texten lästes igen utifrån varje tema och gjordes nya teman utifrån genomläsningen. Syftet var 

att reducera dessa teman till färre teman. Nya teman uppstod och det resulterade i 12 teman med 

subteman. Sedan reducerades dessa teman till slut till fem teman med tillhörande subteman.  

Slutligen sammanfattades varje tema med egna ord, citat valdes ut för att belysa varje tema. En 

tabell upprättades också.  

Resultatet i denna studie visade att det finns många likheter i och även en del olikheter i hur 

rekryteringsprocessen ser ut och vad de olika institutionernas informanter anser vara viktigt. 

Analysen av det insamlade materialet resulterade i fem kategorier (se Ta ell     ”Kompetenskrav”, 

”interv  n som rekr terin sverkt  ”, ”rätt person på rätt plats”, ” rekryteringsprocessens 

förutsättningar” och ”personalomsättning”. Nedan   l er en beskrivning på de fem kategorierna. 

Hädanefter beskrivs informant även som (In). 
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Tabell1 

Tematisering av rekryteringsprocess: Meningsbärande enheter, teman och subteman  

Meningsbärande enhet Teman Subteman Förekomst i 

intervjuerna 

Det är tydligt, SIS har 

 ju kommit ut med  

klara riktlinjer... 

Kompetenskrav 

 

Utbildning 

Likvärdig kompetens 

Personlig lämplighet 

Frånsteg kompetenskrav 

 

11 

11 

11 

6 

Djupa intervjuer  

är viktigt, för att  

komma under skinnet  

på personen.... 

Intervju som ett 

rekryteringsverktyg 

 

Intervjun är viktig 

Intervjuguide 

Intervjuarens erfarenhet 

Antal av medverkande 

 intervjuare 

 

11 

11 

11 

11 

Lagom flöde är det  

bästa ju 

 

Personal omsättning Jämnt flöde önskas 11 

Om man är tydlig i  

början av processen  

vilket behov man  

har så blir  

rekryteringen lättare... 

Rätt person på rätt plats Kravprofil 

Annons 

Matchning 

 

9 

11 

11 

 

SIS har ju riktlinjer  

om hur en rekrytering  

ska gå till, den  

tittar jag ofta på.... 

 

Rekryteringsprocessens 

förutsättningar 

 

Riktlinjer 

Annorlunda vid högre tjänst 

Anställningsformanpassad 

Referens 

Slutlig bedömning 

Introduktion 

Provtjänstgöring 

 

 

8 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

 

 

3.1 Kompetenskrav 

Nedan beskrivs de kompetenskraven som krävs för att arbeta inom SIS. I detta tema beskrivs vilken 

utbildning som krävs, hur det ses på personlig lämplighet samt vilka frånsteg från kompetenskraven 

som kan göras. Informanterna i studien menar att formella krav på kompetens är tydligt och viktigt, 

det är olika kompetenskrav till olika anställningar. Det är viktigt att utbildning finns vid anställning, 

dock görs det undantag. 

  

Utbildning 

Formell kompetens anses enligt informanterna vara viktigt men inte enbart avgörande. Den 

personliga lämpligheten är viktig. För att få komma på intervju bör man uppnå kompetenskrav 
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beskriver ungefär hälften av informanterna medan resterande anser att man kan komma på intervju 

även om kompetenskraven ej är helt uppfyllda. 

 

Kompetenskraven är tydliga menar den större delen av informanterna. För behandlingsassistentjobb 

krävs 2-årig eftergymnasial utbildning till behandlingsassistent eller likvärdigt. Till 

avdelningsföreståndare krävs det 180 hp.  Det är olika kompetens som krävs beroende på vilken 

tjänst det berör.  

 

Krav på utbildning är ett sätt att höja statusen på yrket menar en informant. Några av informanterna 

poängterar att det är viktigt att personer utan utbildning genomgår utbildning om de önskar en 

tillsvidaretjänst. Överlag menar informanterna att kraven ska vara uppfyllda före anställning, dock 

finns det undantag vilket vidare kommer att beskrivas nedan: 

  

Det är tydligt, SIS har ju kommit ut med klara riktlinjer vad som krävs för de olika områdena 

vad det krävs för kompetens. Det är ju väldigt tydligt, man kommer inte på frågan att få en 

tillsvidaretjänst om man inte lever upp till de kraven. (In2) 

 

För att få en tillsvidaretjänst så krävs det utbildning. Fem institutioner menar att de aldrig skulle 

tillsvidareanställa någon som inte lever upp till de formella krav på kompetens som finns. Några 

menar att praktikanter under utbildning stannar kvar när de har studerat färdigt. Övriga informanter 

menar att undantag görs, se nedan. 

 

Likvärdig utbildning/ validering 

Det finns sedan tidigare en grupp som arbetar med validering i myndigheten. En institution har 

personer som medverkar i valideringsprojektet. Det innebär att tre personer ingår och studerar samt 

tillgodoser sig av tjänsteår för att kunna få en likvärdig utbildning/titel. En informant önskar hjälp 

att validera sin personals kompetens. En informant pratar om att denne vet att det finns en 

validerin s r pp men osäker på  ” var de  e inner si    st n ”.  

 

 

 Fem informanter uppger att det är otydligt vad som räknas som likvärdig utbildning. De tror även 

att det skulle underlätta för dem om detta blev tydligt. Man önskar hjälp för att värdera likvärdighet: 

” Äh, vad är likvärdi   t ildnin ? Vi har  ndersk terskor och  amla sk tare som   r ett  ätte ra 

 o  , är det likvärdi t?”  In   . Två in ormanter poän terar vikten av  t ildnin    r att  ram  rallt 

lära sig det professionella förhållningssättet och olika behandlingsmetoder som inte går att lära sig i 

det varda li a livet  ”Man  eh ver lite mer än  ara s nt   rn  t,   rstår h r människor   n erar i 
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behandling och så, det är sånt man måste gå utbildning för att   rstå”  IN 6 . De menar också att 

man behöver ha en grund att stå på för att arbeta med det de jobbar med.  

 

Personlig lämplighet 

Den personli a lämpli heten är vikti   ”Om man tänker på  ehandlin sassistent så är det    

utbildning och personlig lämplighet. Tyngdpunkten hamnar nog där, på personlig lämplighet, det är 

det vikti aste”.  In 7 . T n dp nkten menar merparten av in ormanterna när man s ker n  personal 

hamnar på den personliga lämpligheten. Det som är genomgående viktigt med den personliga 

lämpligheten för alla som jobbar är hur man möter och förhåller sig till klienten.  

 

Det framkommer tydligt att det är svårt att värdera personens kompetens trots att detta ses som det 

kanske viktigaste. Den formella kompetensen betyder inte att en person har det personliga 

lämpligheten för yrket. Rekryterarens erfarenhet kommer in i detta skede.  För att nå den personliga 

lämpligheten uppger flera informanter att det är viktigt att ställa många frågor i intervjusituationer 

om olika dilemman och situationer och då se hur personen svarar.  Många av frågorna handlar om 

hur man hanterar stress, våld och hot. Flera menar att en samstämmighet i intervjuer och 

referenstagning är viktigt för bedömningen angående den personliga lämpligheten: 

Om mina åsikter eller tankar om en person sedan kan då, vad ska man säga, styrkas av en eller 

flera andra personer när jag tar referenser så känner jag mig ganska trygg i att det blir en bra 

bedömning. Men man kan ju aldrig veta. (In 8) 

 

 

Frånsteg från kompetenskrav 

Trots att det är ganska tydliga krav på kompetens och de flesta institutioner har en hållning och 

ambition att hålla dessa så finns det undantag som görs vid rekryteringen. Den största orsaken som 

har med avsteg från kompetenskraven är när det gäller timvikarier. De flesta institutioner har en 

inställning att det är legitimt att göra avsteg då, men att man informerar de som vikarierar att en 

tillsvidaretjänst inte kan bli aktuell om man inte utbildar sig.  

 

Om personen är under utbildning är det också vanligt att det görs avsteg. En del institutioner låter 

en person under pågående utbildning jobba som timvikarie eller vikariera kortare perioder, men är 

tydliga med att detta inte kan leda till fast tjänst. Några menar att man kan ge ett längre vik/ 

förordnande om man påbörjat utbildning.  

 



21 

 

 

En informant beskriver att man gjorde avkall på kompetenskraven angående avdelningsföreståndare 

under en viss period då man hade svårigheter att rekrytera. Då fick en person utan formell 

kompetens jobba som avdelningsföreståndare med titeln samordnare. Detta var förankrat med 

verksamhetsledningen och var då tidsbegränsat. Någon informant menar att man kan göra avsteg i 

specifika tjänster om man bedömer personen som lämplig för uppgiften.  

 

En orsak som några institutioner nämner då man kan göra undantag är om personen ifråga vikarierat 

på institutionen under en längre tid och då visat sig vara kompetent på sitt arbete. Annan informant 

menar att om personen har arbetat med samma uppgifter på andra ställen så är detta jämförbart med 

utbildning och man kan då jämställa det.  

 

Man kanske har jobbat som behandlingsassistent i 15 år men inte har utbildning. Ja, då har 

man ju god kompetens. Då är det motsvarande en utbildning. Man kan det mesta i metodväg 

och behandlingsarbete. Arbetslivserfarenhet i samma bransch räknas (In 10). 

 

En annan anledning till att göra avsteg från formell kompetens är att det inte söker personer med 

rätt kompetens och man då får välja personer utan formell kompetens. Ibland väljs även den 

formellt kompetente bort då man anser att denne inte lever upp till den personliga lämpligheten.  

 

En del informanter menar att trots att minikravet är en eftergymnasial utbildning på minst 2 år kan 

man anställa undersköterskor om detta behövs i arbetet på grund av omsorgsarbete och 

sjukvårdsbehov beroende på avdelning och vilken tid på dygnet som personen tjänstgör.  

 

Sammanfattningsvis kan sägas att formella krav på kompetens är tydligt och viktigt. Det är olika 

kompetenskrav till olika anställningar. Det är viktigt att utbildning finns vid anställning, dock görs 

det undantag. Informanterna önskar hjälp med att bedöma vad som är likvärdig utbildning. Den 

personliga lämpligheten värderas högt men den är svår att mäta och bedöma. Det görs avsteg från 

kompetenskraven och det finns många anledningar till det. Det verkar dock vara olika uppfattningar 

på de flesta institutioner om när detta är möjligt. En anledning som beskrivs till att frånsteg från 

kompetenskrav görs kan vara att personalomsättningen är högre än vad det går att rekrytera 

medarbetare med både lämplighet och utbildning tillräckligt snabbt. Så för att kunna möta behoven 

av personal gör man då avsteg från formella krav. 
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3.2 Intervjun som rekryteringsverktyg 

Nedan beskrivs hur intervjun används som rekryteringsverktyg. Detta utifrån att intervjun anses 

viktig, hur intervjuguider används, hur viktig anses erfarenheten hos den som intervjuar vara.  Hur 

många personer anses ska närvara? Informanterna i studien menar att intervju är det huvudsakliga 

rekryteringsverktyget samt att djupa intervjuer gör att man ser personligheten. Det är olika hur 

många intervjuer som görs och vilken intervjuguide som görs. 

 

Alla informanter beskriver intervjun som det huvudsakliga verktyget vid ett rekryteringstillfälle.  

Det varierar vilka som är med och hur många som är med vid varje tillfälle. Det är sällan någon 

intervjuar ensam, detta verkar vara vid undantag och framförallt då vid rekrytering av timvikarier, 

aldrig vid tillsvidareanställning. En informant menar att hur personen bedöms vid intervjun är 

av  rande   r om personen  lir anställd eller inte  ” Sen är det    h r personen  lir  ed md av AF 

vid intervjun. Den bedömningen är ofta avgörande till om personen får tjänsten eller inte”. (In 2) 

 

Det beskrivs att det är viktigt med djupa intervjuer för att komma under skinnet på personerna: 

”D  pa interv  er är vikti t,   r att komma  nder skinnet på personen   r att  å en   rståelse vem 

det e entli en är”.  In 7 . Man  eskriver att det är viktigt att personerna beskriver och förmedlar sin 

bild av exempelvis ett dilemma eller förhållningssätt för att man ska få en så klar bild som möjligt. 

Det är oftast i intervjusituationen man kan se människan bakom cv:t, erfarenhet och utbildningar. 

Det är viktigt att intervjuaren ställer de frågor som gör att man får de svaren man vill ha reda på 

samt att ställa samma frågor igen på annat sätt, det är detta som ger en bild av personen.  

 

Stor del av dem är med i studien menar att man genom att ställa rätt frågor får stor chans att ta reda 

på den personliga lämpligheten för yrket. Flera informanter diskuterar etik och förhållningssätt på 

sina intervjuer. Att ge olika dilemman avslöjar hur en person tänker och resonerar. En informant 

 eskriver att man o ta har e tra interv  er vid  ehov  ” Däre ter om det behövs så tar vi en 

interv  r nda till. O tast är det då två eller tre kandidater som är intressanta då”  In   . En 

institution har två intervjuer som standard och då med olika personer som intervjuar och de 

beskriver att de ibland tar till en extra intervju då de har svårt att bestämma sig för vem de vill 

anställa.  

 

De som har två intervjuer eller flera menar att det är i runda två och tre som man verkligen sållar 

agnarna från vetet.  Angående intervjuformulär så menar några informanter att en för strukturerad 

intervju kan ge låsningar hor personen som intervjuar och man missar att ställa de frågorna som är 



23 

 

 

viktiga just för stunden. Någon institution har bara en enkel guide för att få med det mest basala och 

kör sedan på fri hand.  

 

Intervjuguide 

Alla institutioner använder sig av någon form av intervjuguide. Det skiljer sig dock hur den ser ut 

mellan de olika institutionerna. Det framkommer att de flesta informanter känner till att SIS har en 

egen intervjuguide. Dock är det bara en institution som använder sig av den. Två av informanterna 

upplever att man har använt SIS-mallen som grund men gjort om den så att den passar sin egen 

institution bättre: 

 Vi använder oss av SIS mall för rekrytering. Eller, jo det gör vi men vi har gjort om den lite 

så den passar oss bättre. Grunden är detsamma men lite förändrat för att passa vårt område. 

(In 5)  

Övriga institutioner berättar att de gjort egna mallar som de använder sig av. Det som verkar vara 

signifikant är att man använder mallen som en mall men att intervjuaren ofta ställer egna frågor och 

anpassar intervjun efter hur det går under tiden. Några använder sig av en liten grundmall medan 

några har en liten större mall. Alla institutionerna tycker att deras guide är bra och användbar och 

fyller sitt syfte. Någon beskriver att referensguide och intervjuguide harmoniserar och att det är 

viktigt.  

 

Intervjuarens erfarenhet 

Samtliga informanter beskriver att det är viktigt med erfarenhet som intervjuare. De menar att de 

själva anser sig ha blivit bättre med erfarenhet. Det som sägs är att man får bättre känsla och 

fingertoppskänsla med erfarenhet. Det beskrivs att känslan för både vad man söker och att föra en 

intervju har blivit bättre med erfarenhet:  

Jag tycker att jag har blivit en bättre intervjuare med åren. Man får ju erfarenhet hela tiden, 

och man kan ju ställa frågor lättare, som vad man ska säga, man kan våga ställa frågor nu som 

man tyckte va obehagliga att ställa förut. (In 11) 

 

 En del av erfarenheten är att man blir bättre på att se och känna vad personen svarar. Kanske läsa 

av en persons kroppsspråk och så vidare. Det anses även av de flesta att det är lättare att ställa rätt 

frågor och följdfrågor då man har mer erfarenhet. En informant menar att erfarenheten är viktig 

men att man inte får luta sig tillbaka för mycket utan man måste alltid vara på tårna för att göra en 

bra intervju. En del menar att de får lättare att ställa obehagliga frågor då och att detta då kommer 

med erfarenhet.  
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Antal av medverkande intervjuare 

Det skiljer sig markant på hur många och vilka som deltar på intervjuerna runt de olika 

institutionerna. Fyra informanter menar att det är viktigt att det inte medverkar mer än två 

intervjuare per intervju. Detta för att det är en svår situation för den som blir intervjuad och de blir 

nervösa som det är. De menar även att man bör vara två för att komplettera varandra. I alla fall 

utom ett så medverkade den rekryteringsansvariga vid de flesta intervjuer, ofta medverkade även 

den närmaste chefen.  

 

Fyra av informanterna menar att de ofta är många på intervjuerna för att få den bästa bilden av 

personen. De väljer oftast att ta med fackliga representanter på intervjuerna i första skedet. Dock 

beskrivs det att ofta är det en person som för intervjun och att de andra kompletterar och observerar: 

”Så vi är  anska mån a som är med. Vi  r kar   rklara det på interv  n. Dels är det  ra med mån a 

som ser olika saker och ställer olika frågor, sen är det också  ra   r sna  heten i processen”.  In 4 . 

En informant berättar att man använder sig av en rekryteringsgrupp bestående av både 

arbetsgivarrepresentanter och personal/fackliga representanter och att hela gruppen då medverkar i 

hela processen. De institutioner som inte specificerar hur många de är som medverkar varierar från 

tillfälle till tillfälle.  

 

Två av de informanterna som gör flera intervjuer menar att det är olika personer som deltar på 

interv  erna   r att sedan dela sin  ild med varandra  ” Då kallar vi dem på  tterli are en interv  , 

då får de träffa två andra ur vår ledningsgrupp, sedan stämmer vi av vår  ild med varandra” . (In 

11). 

 

Sammanfattningsvis kan man konstatera att intervju är det huvudsakliga rekryteringsverktyget. 

Djupa intervjuer gör att man ser personligheten. Det är olika hur många intervjuer som görs. Det är 

olika vilken intervjuguide man använder, det intressanta är att bara en institution använder den 

mallen som SIS centralt rekommenderar. Alla informanter poängterar att det är viktigt med 

erfarenhet för intervjuaren, det anser sig alla ha blivit bättre intervjuare med åren. Det varierar hur 

många man anser ska medverka vid intervjuerna. Några anser max två ska medverka, några anser  

att det ska vara flera personer som medverkar. Intervjun är viktig för att kunna se vilka som är 

lämpliga för arbetet.  
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3.3 Personalomsättning 

Nedan beskrivs hur personalomsättningen upplevs. Här beskrivs hur hög respektive låg omsättning 

upplevs samt vad som önskas om informanterna får välja. Informanterna i studien  konstaterar att 

det ser olika ut angående omsättningen på de olika institutionerna. Det är även så att samtliga 

institutioner önskar ett jämnt flöde i sin personalomsättning men det ser olika ut vad som bedöms 

som hög respektive låg omsättning. 

  

Omsättningen upplevs olika 

 Det ser väldigt olika ut på de olika institutionerna vad gäller personalomsättning. Detta verkar dock 

vara ett ämne som berör och som många har åsikter om. Det visar sig att fyra institutioner har så 

hög omsättning på sin institution så att de ser det som ett problem. Av de institutioner som 

beskriver hög omsättning i nuläget så har de allt ifrån 10 -25% i personalomsättning på 

tillsvidaretjänster. Det som detta anses kan bero på är den rådande situationen i myndigheten med 

platsbrist på institutionerna och hög våldsamhet, folk upplever hopplöshet och upplever att inga 

åtgärder görs, samt att det är låg lön.  

 

Dock upplever de flesta informanter det som att omsättningen är låg. Hela sju av elva institutioner 

upplever att de har en låg omsättning. De beskriver en omsättning på mellan 5 % och 20 %. 

Anledningen till den låga omsättningen sägs vara trygghet, hög lön, folk trivs, samt rädsla för att 

prova nå ot annat ar ete  ” Hade det inte varit ett  ra anställnin sklimat och  olk hade trivts på 

 o  et så hade det varit h  re omsättnin  tror  a ”  In   .  

 

En informant beskriver att man i nuläget har 10 % i omsättning och att det är det genomsnittliga de 

senaste tio åren på dennes institution. Den personen är nöjd med den omsättningen och anser att det 

är en sund och lagom hög omsättning.  

 

Om det är hög omsättning blir det osäkert på avdelningen. Det blir säkrare med erfarna rävar 

som kan och vet. Samtidigt är det inte fel att det är personalomsättning så att det kommer in 

lite friskt med andra ögon än de som går här år efter år. Det är ju lätt att man blir hemmablind. 

Både positivt och negativt. Lagom flöde är det bästa ju. (In 2) 

 

Det som är gemensamt för alla institutioner är att de önskar ett jämnt flöde av personal. Man vill ha 

ett flöde så att det kommer in nya tankar och idéer och att de personerna som är bittra och trötta på 

jobbet ger sig själv möjlighet att sluta. Det som beskrivs väldigt tydligt är att man inte önskar för 

hög omsättning då detta kan ge otrygghet till hela institutionen. Om det är hög omsättning verkar 

det som att alla påverkas. Då informanterna får svara på vad som är en lagom omsättning är de inte 
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riktigt överens. Sju av institutionerna nämner siffror på vad som skulle kunna vara en lagom 

omsättning. Då är det ultimata allt mellan 5 % och 25 %. Andra nämner att det ultimata är att de 

som vill vara kvar och gör ett bra jobb är kvar. De som inte vill vara kvar ska inte heller vara det. 

Då informanterna ombeds välja vad de föredrar, låg eller hög omsättning, så väljer fem hög 

omsättning, medan de övriga väljer låg omsättning då detta är lättare att hantera av ledningen.  

 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att det ser olika ut angående omsättningen på de olika 

institutionerna. Det är även så att samtliga institutioner önskar ett jämnt flöde i sin 

personalomsättning men det ser olika ut vad som bedöms som hög respektive låg omsättning. Det 

skulle kunna antas att de som anser att det är för hög omsättning upplever att de ej lyckas möta 

kraven med nyanställningar, varken de formella kraven på kompetens eller kraven på att anställa 

överhuvudtaget. Ju högre personalomsättning desto lägre krav.  

 

3.4 Rätt person på rätt plats 

Nedan beskrivs hur kravprofil uppfattas. Vad som anses vara viktigt i annonseringen blir också 

beskrivet. Även matchning beskrivs nedan, detta är en av de viktigaste komponenterna som 

beskrivs i studien angående rekrytering. Informanterna konstaterar att arbetet med att matcha de 

arbetssökande till avdelning och arbetsgrupp och vad som efterfrågas i nuläget både vad gäller 

personlig lämplighet och vad gäller utbildning och formell kompetens verkar vara en av de absolut 

viktigaste komponenterna vad gäller rekrytering gällande alla institutionerna.  

 

Kravprofil 

Att göra en kravprofil och hur man arbetar med det är något som skiljer de olika institutionerna åt. 

Tre av informanterna berättar att de tycker att det är viktigt med kravprofil. Det beskrivs att det är 

viktigt att titta på hur behovet ser ut och därifrån utforma kravprofilen. Denna kravprofil är något 

som   l er hela vä en  ”Om man är t dli  i   r an av processen vilket  ehov man har så  lir 

rekryteringen lättare. För då har man ju alltid profilen att utgå ifrån. Då vet du ju vad du 

e ter rå ar”.  In 3  

 

Ytterligare sex av informanterna berättar att de tycker att det är viktigt med kravprofil men att de 

utformar den i samband med att de utformar annonsen, och att den profilen följer hela 

rekryteringsprocessen. Det beskrivs att tydligheten i kravprofilen gör att det är lättare att få en bra 

rekrytering. En informant menar att kompetenskraven till varje tjänst är kravprofilen. Två 
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informanter menar att de inte gör någon kravprofil alls utan bara annonserar efter tjänsten. En 

informant menar att det finns en SIS-mall för kravprofil men att de inte använder sig av den.  

 

Annons 

Alla informanter berättar att man annonserar efter personal när man ska rekrytera. Man använder 

sig av ett annonsverktyg där annonsen går ut på arbetsförmedlingens hemsida, SIS interna hemsida 

och några andra gratissidor. I verktyget finns det möjlighet att välja till annons i andra sökmotorer 

men att det då kostar extra.  Tre av informanterna berättar att detta är de vanliga sökvägarna men att 

när det ska rekryteras speciella tjänster kan riktade tidningsannonser vara bra. Exempelvis verkar 

sjuksköterskor och psykologer vara svåra att rekrytera via de vanliga sökvägarna och därför 

annonseras det i facktidningar och även i lokalpress vid  ehov  ”Vi har svårt att rekr tera vissa 

yrkesgrupper via de vanliga sökvägarna. Psykologer och sjuksköterskor är kanske inte så mycket 

ar etsl sa. Då  år vi  å via  ackpress som vi tror att de läser”.  In 6  

 

Det är viktigt att vara tydlig i annonsen med vad man är ute efter. Desto bättre annons desto bättre 

rekrytering. Det man behöver vara tydlig med i annonsen är kravspecifikationen. Fyra av 

informanterna menar att kompetenskraven blir styrande i annonsen. Alla informanterna menar även 

att man skriver att erfarenhet är ett plus samt att man ser till personlig lämplighet.  

 

Matchning 

Den kanske viktigaste komponenten som alla informanter i studien beskriver är matchning. Med 

matchning menar man att matcha vad man behöver för kompetens, ålder, kön och person i en 

arbetsgrupp för att komplettera arbetsgruppen samt att hitta matchning till rätt person för 

målgruppen.  

 

Det beskrivs att det är viktigt att inventera behovet i aktuell arbetsgrupp och då försöka matcha med 

vad som behövs samt vad målgruppen behöver. En informant beskriver att man ställer sig följande 

 rå a vid rekr terin   ”Vad  eh ver vi   st n ? ”  In 5 . Det verkar även vara så att matchningen är 

baserad på vad som behövs just nu i rådande situation. På en del av LVM-hemmen beskriver man 

att kompetensen att hantera våld är en viktig del i arbetet och att detta är en viktig egenskap:  

 

Skulle det vara två som söker samma tjänst och är exakt lika kompetenta, det händer aldrig 

men om det skulle hända. Då får man tänka, vad  behöver avdelningen och arbetsgruppen just 

nu. Det blir något av en matchning skulle man kunna säga. (In 4) 

 



28 

 

 

En informant vars institution inte använder sig av kravprofiler menar att matchningen är deras 

viktigaste verktyg. De annonserar brett, kollar på urvalet och väljer ut den som matchar behovet 

bäst. De anser att detta är den bästa sökmetoden. Att få till en bra matchning verkar vara viktigare 

än både den personliga lämpligheten och kompetensen. För att kunna göra en bra matchning måste 

man först enligt merparten av informanterna identifiera behovet.  

 

Angående matchning är det så att flera av informanterna matchar personalen utifrån vilken 

kompetens de har till olika avdelningar och olika tider där de arbetar. En del personer har 

kompetens som söks i behandlingsarbete i grupper och en del personer har kompetens som 

efterfrågas nattetid. En del institutioner har speciella omvårdnadsavdelningar och där matchas de 

personer som  åde har personli  lämpli het och o ta  t ildnin    r den sortens ar ete  ”  å vår 

omvårdnadsavdelning vill vi ha personer med undersköterska utbildning och ett visst sätt, kanske 

lämpli het   r den t änsten”  In    

 

Sammanfattningsvis kan man konstatera att arbetet med att matcha de arbetssökande till avdelning 

och arbetsgrupp och vad som efterfrågas i nuläget både vad gäller personlig lämplighet och vad 

gäller utbildning och formell kompetens verkar vara en av de absolut viktigaste komponenterna vad 

gäller rekrytering gällande alla institutionerna. Alla utom två informanter anser att kravprofil är 

viktig. Merparten av dessa utformar kravprofilen i annonsen. Speciella sökvägar verkar krävas till 

vissa tjänster enligt några informanter. Det är även tydligt att det är viktigt att vara noggrann i 

annonsen om vad man söker. Det man söker efter är det man får vid slutet av en rekrytering. 

Kompetenskrav skrivs i annonsen samt att personlig lämplighet och erfarenhet är önskvärt. 

 

3.5 Rekryteringsprocessens förutsättningar 

Här nedan beskrivs hur informanterna upplever de förutsättningar som finns angående 

rekryteringsprocessen. Det handlar om riktlinjer, hur olika tjänster behandlas annorlunda, hur man 

ser på introduktion och provanställning. Slutligen ges även en inblick i vad som anses vara viktigt 

angående den slutliga bedömningen. Resultatet visar att det görs väldigt olika vad gäller riktlinjer 

angående rekryteringsprocessen. En del har egna riktlinjer, en del har gjort egna utifrån SIS 

grundstruktur och en liten del använder sig av SIS struktur för rekryteringsprocess. En liten del 

använder sig inte av någon uttalad process alls.  

 

Riktlinjer 
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Även under detta område skiljer det sig mycket åt. Angående rekryteringsprocessen och dess 

struktur så berättar en del informanter att de har sina egna riktlinjer. Sex av informanterna menar att 

de har gjort sina egna riktlinjer för hur processen ska fungera. De har i viss mån använt sig av råd 

från SIS centrala riktlinjer och vilka steg som ska ingå men sedan gjort egna mallar och strukturer. 

En del har valt att använda SIS grundstruktur som mall men gjort sin egen utifrån denna. En 

informant beskriver att man använder sig av sin egen mall för process men att man då gör avsteg 

vid intern rekrytering och vid timanställning. En informant menar att de använder SIS egen mall för 

rekrytering men att de har anpassat den lite grann. Dock är att det fortfarande SIS grundstruktur 

man använder.  

 

Bara två informanter menar att de använder sig av SIS-mallen   r rekr terin  som det är tänkt  ”SIS 

har ju riktlinjer om hur en rekrytering ska gå till, den tittar jag ofta på. Vi använder oss inte av 

någon annan modell. Finns det riktlinjer så ska man ju följa dom, eller hur? ”  In 8 . Tre av 

informanterna menar att de inte använder sig av någon nedskriven process eller riktlinjer utan att 

det ger sig under resans gång. Man anser att det inte är så avancerat utan att det går bra att ha i 

huvudet vad man ska göra. En av dessa tre beskriver att det finns en SIS-mall för rekrytering och att 

man är åla d att använda denna, men att man inte   r det   r den anses krån li   ” Ja  vet att det 

finns en mall för rekrytering, vi har en egen som vi tycker är bättre och den fungerar bra. SIS egen 

mall är lite krån li ”  In 6 . 

 

 

Annorlunda vid högre tjänster 

Det som alla institutionerna har gemensamt är att rekryteringen vad gäller chefstillsättningen ser 

annorlunda ut än då övriga tjänster ska tillsättas. En sak som är signifikant för alla institutionerna är 

att institutionschefen alltid är med vid chefsrekryteringar, ofta i hela processen. Fyra av 

informanterna beskriver att det förekommit att rekryteringskonsult medverkat vid rekrytering av 

chefer, men egentligen är det bara två av informanterna som menar att detta är vanligt 

förekommande. När rekryteringskonsulter är inblandade så utför de testningar. Testning utförs inte 

på någon institution om det inte gäller chefstillsättning och även då är det ovanligt förekommande:  

 

Ja när vi tillsätter de här högre tjänsterna har vi en rekryteringskonsult som hjälper oss med 

tester. Vi har en kille som hjälper oss. Det har vi då efter vi har haft första intervjun och då är 

det ju avdelningsföreståndare och den typen av jobb oftast. När vi plockat ut dem som vi 

tycker är intressanta. Efter testerna presenterar han resultatet för ledningsgruppen. (In 8) 
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En del av informanterna beskriver att intervjuerna ser annorlunda ut vad gäller rekrytering av 

chefer. Framförallt är skillnaden vilka som medverkar. Institutionschef medverkar alltid, vilket i de 

flesta fall är ovanligt annars.  Det är också vanligt med flera intervjuer då det ska rekryteras chefer. 

Två informanter menar att man har ett annat intervjuformulär till chefsrekrytering. Det som alla 

informanter är överens om är att det är den personliga lämpligheten för ledarskap som är viktigast 

vid chefsrekrytering.  

 

Anställningsformsanpassad 

Det verkar också vara överensstämmande att rekrytering kring timvikarier ser lite annorlunda ut. 

Det skiljer egentligen bara på två sätt. Det ena är hur ansökningarna kommer till institutionen, oftast 

är det spontanans knin ar  ”Tillsättnin en är    sna  are när det r r si  om spontanans knin ar. 

Oftast gäller det ju timanställning då. Det kan komma in en ansökan idag, intervju imorgon och 

  r a  o  a på da  3”.   In   . Spontanans knin  inne är att nå on  ara s ker  o    tan att det  inns 

en annons. Den andra delen är att det inte finns någon som den sökande ställs emot och därför får 

den personen som anses lämplig prova att jobba. Även fackens medverkan ser annorlunda ut, de 

medverkar inte alls vid dessa rekryteringar. Inför vissa perioder såsom sommarsäsongen eller om 

institutionerna har stora behov så annonseras det. Detta verkar se ganska lika ut överlag.  

 

Referens och brottsregister 

En del som även är lika är att alla informanter menar att både referenstagning och utdrag ur brotts-

och misstankeregistret är viktigt, detta görs alltid. Alla institutioner utan en kräver registerutdrag 

själva utifrån rättigheten som myndighet. Bara en institution ber personerna själva att ta med sig 

utdrag.  

 

Vi tar ju alltid två referenser naturligtvis. Vi har ju en mall för det med.  Vet inte om det är 

vår egen mall eller om det är en SIS-mall. Men vi har en mall som tar upp olika ämnen som 

pålitlighet, lojalitet, ansvar, bra och dåliga egenskaper och så vidare. (In 5) 

 

En del har utformat en egen mall och en del använder sig av SIS-mall vid rekrytering. Tre 

institutioner använder ingen mall alls. Alla är dock överens om att minst två referenser ska tas. 

Detta anses vara ett sätt att komplettera sin egen intervju på.  

 

Introduktionen  

Alla elva informanterna beskriver att introduktionen är viktig. Introduktionen är viktig för att 

personen ska få så bra förutsättningar som möjligt att utföra sitt arbete på ett bra sätt samt att det ses 

som ett tillfälle att bedöma den personliga lämpligheten hos personen. På alla institutionerna ger 
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man introduktion på alla avdelningar men fokus läggs på den avdelning man ska jobba mest på.  

Anledningen till denna multipla introduktion är att alla ska kunna täcka upp på alla avdelningar 

samt rent säkerhetsmässigt känna till utrymningsvägar samt larmrutiner: 

 

När man får en anställning hos oss tycker vi att det är viktigt att man introduceras på samtliga 

avdelningar. Och då brukar vi ha en vecka, måndag till fredag som personen introduceras och 

 år trä  a samtli a personal och se samtli a avdelnin ar.”   In     

 

Det ser dock olika ut hur lång introduktionen är. Den är allt från tre dagar upp till tre veckor vad 

gäller behandlingsassistent. En informant beskriver att man haft introduktion på chefstjänster upp 

till tre månader. Det man är enig om är att introduktion för fast personal är längre än till timvikarie. 

Det verkar således som att introduktionen anpassas till vilken tjänst man fått. 

 

Två institutioner skickar hem introduktionsmaterial som personen ska läsa igenom innan denne 

tillträder. En del har rena teoripass som introduktion innan man påbörjar tjänstgöring. Det 

vanligaste verkar dock vara att man får en handledare på respektive avdelning och går bredvid och 

att man utgår från något slag introduktionschecklista för att säkerställa att all viktig information 

kommer personen till del. Introduktionen har i vissa fall även en utslagsgivande funktion. När det 

gäller timvikarier så ses detta som ett verktyg för att se om personen är lämplig. Om personen inte 

gör ett gott intryck på sina introduktionspass så kan detta leda till avslut.  

 

Provanställning 

När det rör sig om tillsvidaretjänster använder sig alla institutioner av provanställning på sex 

månader. Det anses vara viktigt för att det är då man verkligen ser personens lämplighet och hur väl 

personen fungerar med klienter och kollegor i sitt arbete. Undantaget är då det är en vikarie som får 

en tillsvidaretjänst som redan kan anses prövad:  

 

Vid alla tillsvidaretjänster så tillämpar vi provanställning. Efter halva tiden har vi uppföljande 

samtal med vederbörande, för att kolla av hur det fungerar. Dessa samtal bör man ha innan 

provanställningen gått ut. (In 11) 

 

Fem av informanterna beskriver att det är viktigt med återkoppling och avstämning med den nya 

personalen som tillträtt. Oftast är det inplanerat att man gör ett avstämningsmöte efter avslutad 

introduktion. Då får båda parter möjlighet att ge feedback till varandra. Vid provanställning är det 

bara tre institutioner som har inplanerade samtal under tiden. Detta sker efter tre månader för att 

stämma av hur det går samt när prövotiden är på väg ut för att stämma av om personen fortsätter 

eller inte. Övriga informanter menar att de har uppföljningssamtal men dock inte strukturerat utan 
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mer in ormellt  ” Vi stämmer    alltid av h r det  år med den n anställde   , dock inte i ett  ormellt 

samtal, mer i förbifarten, men om det skulle vara något pro lem så tar vi ta  i det”  In  . 

 

Slutlig bedömning 

Hur görs då den slutliga bedömningen? Det absolut viktigaste vid den slutliga bedömningen är att 

beslutsfattarna resonerar sig fram och kommer överens. Ledningsgruppen resonerar sig fram och 

har en dialog. Oftast är även andra aktörer inblandade i denna dialog, i ett fall finns det en 

referensgrupp och i andra fall så medverkar arbetstagarrepresentanter. Alla informanter är måna om 

att detta ska ske i samförstånd, men om det skulle behövas så har institutionschef mandat att fatta 

beslutet. Den institution som beskrev att de använde sig av testning till högre befattning menar att 

de använder sig av testresultatet vid hög grad då ett beslut ska fattas: 

 

Vi brukar resonera oss fram till vem vi ska anställa. Vi brukar komma överens, jag har aldrig 

varit med om att vi inte kommit överens. Om det skulle vara så att vi inte kommer överens så 

tar IC beslut. Men det har aldrig behövt bli så. (In 4) 

 

Facken och överklagan 

Alla institutionerna har system för hur facken medverkar, att MBL följs på det sätt som är 

överenskommet samt att överklagande följs på korrekt sätt. Detta område är inget som kommer att 

beröras mer då det anses att mer information kring detta inte kommer att medföra mer kunskap till 

denna studies syfte.  

 

Sammanfattningsvis kan man konstatera att det görs väldigt olika vad gäller riktlinjer angående 

rekryteringsprocessen. En del har egna riktlinjer, en del har gjort egna utifrån SIS grundstruktur och 

en liten del använder sig av SIS struktur för rekryteringsprocess. En liten del använder sig inte av 

någon uttalad process alls. Vid alla chefstillsättningar ser rekryteringen olika ut än vid andra 

tillsättningar. Institutionschefen medverkar och vid ett fåtal institutioner förekommer konsulthjälp 

och testning. Det sker även fler intervjuer regelbundet än vid annan tillsättning. Även vid 

timanställning ser rutinerna lite annorlunda ut än vid tillsättning av tillsvidaretjänster. Angående 

introduktionen kan den vara lite olika uppbyggd och planerad på varje institution, men alla 

institutionerna tar introduktionen på högsta allvar och menar att man ska introducera på alla 

avdelningar. Alla institutioner tillämpar provanställning. Gemensamt är att den slutliga 

bedömningen när någon ska anställas verkar ske i samförstånd och diskussion. 

Rekryteringsprocessens formalia verkar inte påverkas av personalomsättningen.  
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3.6 Sammanfattning av resultat 

Det blev ju som ovan nämnt fem teman av denna studie. Dessa olika teman är intressanta var för sig 

och säger en hel del om hur rekryteringsprocessen ser ut i myndigheten. Det som blir väldigt tydligt 

under alla intervjuerna är att alla institutionerna gör som de finner bäst själva. Det finns tydliga krav 

och riktlinjer centralt utformade. Dessa väljs att användas på institutionerna när det passar och är 

möjligt. De flesta riktlinjer är kända för alla informanter men vid flera av institutionerna väljer man 

att använda de man tycker är bra och sedan göra egna riktlinjer då de centrala inte passar in på ens 

egen institution. Många efterfrågar tydliga riktlinjer från SIS centrala ledning. Dock upplever 

författaren till studien att det finns tydliga riktlinjer i dessa frågor. Frågan är om det ska göras  

tydligare att dessa strukturer måste efterföljas eller om det ska tydliggöras att institutionerna har 

mandat att göra egna beslut. Resultatet i stort visar att det finns tydliga riktlinjer men att det görs 

väldigt olika på alla institutioner. De olika institutionerna verkar alla påverkas av 

personalomsättningen. När det är hög omsättning så är det inte möjligt att fullt ut hålla på de 

formella utbildningskraven. Trots att informanterna ej beskrev att det geografiska läget påverkade 

möjligheterna till att rekrytera personer med formell kompetens är författarens upplevelse att de 

institutionerna som finns närmare utbildningsorter följer kompetenskraven mer än de institutionerna 

som ligger längre bort från utbildningsort. Detta verkar vara nödvändigt för kunna bemanna 

institutionerna. 

 

 

4. Diskussion 

 

4.1 Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att belysa hur rekryteringsprocessen går till på de olika SIS-LVM-hemmen i 

Sverige. Den frågeställning som jag specifikt vill ha svar på är: Hur påverkar personalomsättningen 

rekryteringsprocessens kriterier och kompetenskrav? 

 

Resultatet i studien visar att krav på formell kompetens är tydligt och viktigt. Det är olika 

kompetenskrav till olika anställningar. På SIS hemsida (statens institutionsstyrelse, 2015) finns det 

en tydlig beskrivning av de formella kraven på anställning på olika tjänster. Jag anser att det är 

tydligt, och att det även är tydligt när frånsteg ska göras. Exempelvis vid anställning som 

behandlingsassistent krävs minst 2 -årig eftergymnasial utbildning inom området. Frånsteg kan 

göras om personen har omvårdnadsutbildning och ska arbeta där omvårdnadsuppgifter krävs mer 

uttalat.  
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Resultatet visar att det anses att utbildning vid anställning anses vara viktigt. Dock görs det 

undantag. Informanterna önskar hjälp att bedöma vad som är likvärdig utbildning. Likvärdig 

utbildning kan vara svår att bedöma. Dock har ju SIS tydliga riktlinjer av hur många års studier som 

krävs i vilket område för aktuell tjänst, jag anser ej att det är otydligt. Utifrån Skortstads (2011) 

kompetensmodell är utbildning en del av kunskap och kunskap är då en del av kompetenspotential. 

Om institutionerna väljer att göra avsteg från utbildning så riskerar de då enligt skorstads modell att 

gå miste om kunskap och då även miste om kompetenspotential. Dock finns det enligt denna modell 

andra sätt att tillskansa sig kunskap.   

  

Den personliga lämpligheten värderas högt men den är svår att mäta och bedöma enligt alla 

rekryteringsansvariga. Detta är något som alla rekryteringsansvariga är överens om. Det är ju då 

intressant att alla utan två av organisationerna har aktivt valt att inte använda sig av testning. 

Tidigare forskning visar att urvalstester som personlighetstester och arbetstester ökar 

organisationers möjlighet att anställa mer produktiva och effektiva personer till sin organisation. 

Ytterligare en sak som dessa tester har visat är att de har ökat möjligheten att se vem som kommer 

att lära sig arbetet snabbast och vem som kommer att bidra till organisationens framgång. Dessa 

tester mäter den personliga lämpligheten på ett bra sätt (Scroggins, Thomas och Morris, 2008). 

Utifrån Skorstads (2011) kompetensmodell som tidigare beskrivits skulle personens 

kompetestenpotential kunna ses i personlighetstest och begåvningstest samt intervjuer. Denna 

potential skulle beroende på hur personen kan omsätta detta i handling i det rätta kontextet bli till 

kompetens som ses i observerbara handlingar på arbetsplatsen. Detta skulle då kunna resultera 

tydliga resultat. I detta fall ekonomiska, säkerhet och behandlingsmässiga sådana.  

 

Det görs avsteg från de formella kompetenskraven och det verkar finns många anledningar till det. 

Det verkar dock vara olika uppfattningar på de flesta institutioner om när detta är möjligt. Hur det 

kommer sig är svårt att förklara, då jag anser att enligt riktlinjer som jag har tagit del av är det 

tydligt när frånsteg får göras. Dessa frånsteg görs frekvent. Min uppfattning är att de formella 

kompetenskraven frångås då man inte lyckas få tag på person med rätt formell kompetens. Detta 

beror på att det finns färre personer med rätt formell kompetens än vad behovet är. Utifrån 

Skorstads (2011) kompetensmodell så finns det möjlighet att personen tillskansat sig den kunskap 

och erfarenhet på annat sätt än genom den utbildning som är formellt kompetenskrav. Alltså väljer 

rekryteringsansvariga utifrån vilka personer de tror kommer att uppvisa kompetens på arbetet då det 

ej finns personer med formell kompetens.  
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Utifrån resultatet kan man konstatera att intervju är det huvudsakliga rekryteringsverktyget på 

institutionerna. Intervju är det absolut vanligaste förfaringssättet vid en anställningssituation och 

detta är naturligt. Vem vill inte träffa och samtala med den personen som man eventuellt ska 

anställa? (Skorstad, 2011).  Med den informationen kan man konstatera att även SIS-LVM följer 

den vanligaste formen, alltså intervjun. Resultatet visar att det är olika hur många intervjuer som 

görs. En del av institutionerna använder sig av en intervju medan några anser att det är viktigt att 

göra minst två intervjuer, till och med tre görs ibland. Efter första intervjun finns det flera sätt att gå 

vidare. Det är ofta ett logisk steg att ha en andra intervju som är mer fokuserad på kompetens och 

beteendekomponenter (Lindelöw Danielsson, 2003). 

 

Det är olika vilken intervjuguide man använder, det intressanta är att bara en institution använder 

den mallen som SIS centralt rekommenderar. Litteraturen beskriver att intervjuer kan se ut på olika 

sätt och vilken intervjuform som är bäst är den situationsanpassade. Det beskrivs att enligt tidigare 

forskning så anses den strukturerade intervjun ha högst validitet och därför då högst trovärdighet. 

Denna intervju ger alla intervjupersoner samma förutsättningar. Validiteten för ostrukturerad 

intervju är låg och därför inte trovärdig (Kahlke och Schmidt 2008). Utifrån detta resonemang kan 

man konstatera att det är relativt hög validitet på intervjuerna på LVM-hemmen då alla informanter 

svarar att man använder sig av någon form av intervjuguide. En fråga som man då kan ställa sig är: 

Skulle det vara högre validitet om alla använde sig av samma mall? Ja, det tror jag utifrån 

resonemanget kring att om alla får samma förutsättningar ökar trovärdigheten. Man kan konstatera 

att alla får samma möjlighet på samma institution men inte i hela myndigheten då det skiljer sig 

mellan institutionerna. Detta skulle kunna ses utifrån Skorstad (2011) kompetensmodell, utifrån 

kontext. Kompetens är enligt denna modell resultatet som kan observeras av kompetenspotential i 

ett visst kontext. Det kan då sägas att kompetenspotential inte tas tillvara på samma sätt, då vissa 

institutioner ej tillåter personer utan formell kompetens/ kompetenspotential verka i deras kontext 

samtidigt som andra institutioner tillåter detta och då ser detta som kompetens.  

 

Alla informanter poängterar att det är viktigt med erfarenhet för intervjuaren, de anser sig alla ha 

blivit bättre intervjuare med åren. En studie visar att det svåra med en intervju är att få grepp om 

vem personen är, vilket inte går att göra fullt ut. Det är därför viktigt att intervjuaren har erfarenhet 

och kunskap för att kunna ta in tillräckligt med dimensioner och utryck från kandidaten vilket 

personer tenderar bli bättre på med erfarenhet (Gordon, 1997). Informanternas i studien tro om att 

erfarenhet är viktigt styrks av Gordons resonemang. En annan studie visar att det inte finns någon 

entydig bild angående att utbildning och erfarenhet i intervjusituationer är verksamt. Det är 

tvivelaktigt om erfarenhet och träning att genomföra intervjuer förbättrar intervjuarens förmåga. 

Träning tenderar att göra intervjuare mer självsäkra och litar mer på sin egen känsla och reflekterar 
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inte då på det sätt de skulle behöva vilket kan leda till felbeslut (Andersson 1992). Utifrån 

Anderssons perspektiv så skulle de intervjuarna som deltar i studien inte vara mer kvalificerade för 

att de har erfarenhet, tvärtom skulle de kunna vara sämre intervjuare än tidigare. 

Det varierar angående hur många personer som informanterna anser ska medverka vid intervjuerna. 

En del anser att max två personer ska medverka, några anser att det ska vara flera personer som 

medverkar. Återigen verkar det som om institutionerna själva gör det man finner bäst. Jag tycker att 

SIS centralt skulle komma ut med rekommendationer om hur en intervju ska utformas, annars 

tenderas det att det görs lokala lösningar som grundar sig på subjektivitet snarare än erfarenhet och 

vetenskap. Studier har visat att det är en klar fördel att vara flera bedömare som medverkar vid 

intervjun. Flera bedömare medför att man har större sannolikhet att komma fram till ett rättvist 

beslut samt ökad objektivitet. Olika personer har ofta egna åsikter om vad som är viktiga 

egenskaper, därför blir det bättre bedömning med flera personer vid intervjutillfället (Prien, 1992). 

 

Arbetet med att matcha de arbetssökande till avdelningen och arbetsgrupp samt vad som efterfrågas 

i nuläget både vad gäller personlig lämplighet och vad gäller utbildning och formell kompetens 

verkar vara en av de absolut viktigaste komponenterna vad gäller rekrytering gällande alla 

institutionerna. Alla utom två informanter anser att kravprofil är viktigt. Befattningsbeskrivning och 

kravprofil är det mest grundläggande i rekryteringsprocess. I kravprofilen bestämmer man vilka 

egenskaper man eftersöker. Kravprofilen är något som rekryteraren hela tiden ska återgå till under 

processens gång (Lindelöw Danielsson, 2003). Det är viktigt att organisationen som ska rekrytera 

bestämmer sig  för vilken individ organisationen önskar rekrytera. Detta kan bedömas utifrån olika 

faktorer, exempelvis utifrån kunskaper, färdigheter och förmågor (Breaugh och Starke, 2000). 

Studiens resultat får stöd i litteraturen men det verkar som om flera av institutionerna skulle kunna 

vara mer noggranna vid utformandet av kravprofiler för att göra en mer kvalificerad rekrytering. 

Även här kan man se till Skorstads kompetensmodell. Om man i utformandet av kravprofil utgick 

från kompetenspotential och kompetens i rätt kontext skulle detta kunna underlätta att rekrytera 

kompetenta medarbetare. 

 

Speciella sökvägar verkar krävas till vissa tjänster enligt några informanter. Det är även tydligt att 

det är viktigt att vara noggrann i annonsen om vad man söker; det man söker efter är det man får vid 

slutet av en rekrytering. Kompetenskrav skrivs i annonsen samt att personlig lämplighet och 

erfarenhet är önskvärt. 

 Annonsformuleringen bör utgå från befattningsbeskrivningen och kravprofilen som tidigare 

utformats. Dessa bör ha gjorts så tydliga att det tydligt framkommer vad för person organisationen 

söker. Det är tydligt att ju mer energi och noggrannhet som gjorts i förberedelsefasen desto större är 
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sannolikheten för en bra rekrytering (Lindelöw Danielsson 2003). Man kan konstatera att 

institutionerna faktiskt förhåller sig på ett sätt som litteraturen rekommenderar till en viss nivå. 

Dock är det önskvärt att man vore mer stringent med kravprofil. Oavsett om det är hög omsättning 

eller inte så verkar det som att det är viktigt att rätt person ska vara på rätt plats. Detta verkar vara 

viktigare än formell kompetens. Dock inte sagt att den formella kompetensen alltid kommer i andra 

hand.  

 

Resultatet i studien visar att det görs väldigt olika kring hanteringen av riktlinjer angående 

rekryteringsprocessen. En del har egna riktlinjer, en del har gjort egna utifrån SIS grundstruktur och 

en liten del använder sig av SIS struktur för rekryteringsprocess. En liten del använder sig inte av 

någon uttalad process alls. Resultatet visar att det finns en stor spänning mellan institutionerna 

avseende formella och informella metoder i rekryteringsprocessen. En del institutioner anstränger 

sig för att hålla sig till de formella riktlinjerna som finns samtidigt som andra institutioner väljer att 

gå informella vägar istället. Marsden (1994) menar att de formella metoderna för rekrytering är 

något dyrare än de informella men har fördelen att de är användbara i flera olika situationer. 

Personalen riskerar att bli den absolut största kostnaden för många företag. Det är stora summor 

som står på spel vid en rekrytering och utmaningen är svår och omfattande. Utmaningen handlar 

bland annat om att finna rätt metoder och strategier för att i största möjliga mån öka träffsäkerheten 

och undvika felrekryteringar. Detta innebär att hitta den ultimata rekryteringsmodellen är viktigt, 

samt förståelse av detta är viktigt ( Lindelöw, 2008).  

 

Vid alla chefstillsättningar ser rekryteringen olika ut än vid andra tillsättningar. Institutionschefen 

medverkar och vid ett fåtal institutioner förekommer konsulthjälp och testning. Det sker även fler 

intervjuer regelbundet än vid annan tillsättning. Det är intressant att tillsättningen bland chefer ser 

annorlunda ut. Ett svar på detta skulle kunna vara att man tittar på andra kompetenser och förmågor. 

Urvalstester som personlighetstester och arbetstester har visat sig öka organisationers möjlighet att 

anställa mer produktiva och effektiva personer till sin organisation. Ytterligare en sak som dessa 

tester har visat är att de ökar möjligheten  att se vem som kommer att lära sig arbetet snabbast och 

vem som kommer att bidra till organisationens framgång (Scroggins, et al, 2008).  Utifrån detta 

resonemang skulle det vara rimligt att använda sig av dessa metoder mer frekvent vid all sorts 

rekrytering.  

 

Resultatet i studien visar att introduktionen kan vara lite olika uppbyggd och planerad på varje 

institution, men alla institutionerna tar introduktionen på högsta allvar och menar att man ska 

introduceras på alla avdelningar.  
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Det är viktigt att de nyanställda i en organisation får adekvat information om arbetet som de känner 

igen när de väl påbörjat arbetet. Detta har stor del i att den nyanställde kvarstannar på arbetsplatsen 

en tid, de anställda kan då känna en skyldighet att kvarstanna på arbetsplatsen (Breaugh och Starke,  

2000). Gemensamt för institutionerna är att den slutliga bedömningen när någon ska anställas 

verkar ske i samförstånd och diskussion.  

Den slutliga bedömningen bör följa samma struktur som tidigare, alltså följa kravspecifikationen. 

Det är därför viktigt att kravspecifikationen följs genom hela processen (Lindelöw Danielsson, 

2003). Det framkommer inte tydligt att detta görs, detta skulle kunna vara ett område där SIS skulle 

kunna bli tydligare. Resultatet visar att man resonerar sig fram angående vem som ska anställas. Det 

förespråkas att bedömarna har ett möte där man resonerar sig fram till vilken kandidat som är den 

bäst lämpade (Skorstad, 2011). 

 

Det verkar som om personalomsättningen på de olika institutionerna ser ungefär likadan ut. Jag har 

försökt att hitta forskning på vad som är normal omsättning, men det varierar mycket mellan olika 

branscher och jag har tyvärr inte hittat något specifikt för behandlingsbranschen. Det som är den 

gemensamma nämnaren är att man önskar ett jämnt flöde utifrån kunskap och motivation. Det 

verkar som om omsättningen påverkar kriterier och kompetenskrav i vissa fall. Personalomsättning 

gör att rekryteringar behöver göras. Vilket innebär att organisationen behöver rekrytera, detta 

utifrån kompetenskraven. Dock verkar det som att det ej finns tillgång till personer med rätt 

kompetens och utbildning i den omfattning som SIS har behov av. Slutledningen blir då att 

personalomsättningen påverkar kompetenskraven då det ej finns tillgång till utbildad personal. Staw 

(1980) menar att personalens struktur är viktig att beakta i samband medfrågor som rör 

personalomsättningen. Samtidigt som motivationen är som högst i början av en anställning, så 

saknar nyanställda av naturliga skäl den branschspecifika kunskap och den erfarenhet som äldre 

medarbetare har. Staw menar att en lämplig väg kan vara att eftersträva en personalsammansättning 

av både unga motiverade och äldre erfarna medarbetare, som medger att en arbetsgrupps prestation 

kan behållas på en hög nivå under en längre tid. Staws påstående stärker trovärdigheten i att ett jämt 

flöde är viktig, i detta fall för att få en mix av erfarenhet, kunskap och motivation. 

 

Sammanfattningsvis kan konstateras att det ser både väldigt lika och olika ut i myndigheten 

angående rekryteringsprocessen. Stegen i rekryteringen ser lika ut på de olika institutionerna. Dock 

är innehållet lite olika. En del använder sig av flera intervjuer, en del använder sig av flera personer 

vid intervjuerna. En del använder sig av testningar vilket vissa institutioner inte gör. En del 

använder sig mer av de riktlinjer som finns än vad andra institutioner gör. Där det skiljer sig mest är 

hur man använder sig av riktlinjerna angående formella kompetenskrav. Alla verkar vara överens 
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om att det är viktigt med hög kompetens, dock ser det lite olika ut vad gäller vilken kompetens som 

efterfrågas. Alla institutioner tycker att den personliga kompetensen är viktig. De formella kraven 

efterföljs olika. Min slutledning är att hög personalomsättning i kombination med lågt utbildade 

personer på orten innebär att kraven på formell kompetens sänks. Personalomsättningen påverkar 

hur väl man följer kriterier i anställningen samt den formella kompetensens krav.  

 

 

4.2 Metoddiskussion 

Syftet med studien var att skapa förståelse kring hur de ansvariga ser på rekryteringsprocessen. 

Kvalitativ metod valdes då det skulle göras djupintervjuer med rekryteringsansvariga. Langemar 

(2013) menar att kvalitativ metod är användbar när man vill uppnå förståelse för ett fenomen med 

en studie och det är just förståelse som önskas uppnås, därav anser författaren att kvalitativ metod  

är lämplig. Kvale (2014) beskriver den kvalitativa forskningsintervjun som ett sätt att försöka förstå 

världen utifrån undersökningspersonernas synvinkel, utveckla mening ur deras erfarenheter samt 

avslöja hur de upplever sin värld. Forskningsintervjun bygger på vardagslivets samtal och är ett 

professionellt samtal. Kvale menar vidare att forskningsintervjun är fokus på kunskapsproduktion.  

Intervjukunskap konstrueras mellan intervjuaren och intervjupersonen. Kunskapen skapas aktivt 

genom frågor och svar och både intervjuaren och intervjupersonen är upphovsmän till kunskapen. 

Kvaliteten på de data som produceras i en kvalitativ interv    eror till viss del på interv  arens 

 ärdi heter och ämnesk nskaper. Enli t Hollo a  och  heeler        är semistr kt rerade  rå or 

ett  ra sätt att säkerställa att likartad in ormation erhålls  rån samtli a delta are. Även en tematisk 

analys valdes . Detta för att denna metod rekommenderas för nybörjare inom kvalitativ forskning. 

Tematisk analys anses vara ett bra sätt att analysera textmaterial då syftet är att öka förståelse.  

 

Denna studies trovärdighet diskuteras utifrån Holloway och Wheelers (2002) kvalitetskriterier: 

tillämplighet, överförbarhet, pålitlighet och noggrannhet. Det viktigaste angående trovärdighet är 

enligt Holloway och Wheeler begreppet tillämplighet, det vill säga att deltagarna i studien känner 

igen vad de sagt angående ett uttalande eller en situation. Det innebär att studiens resultat ska 

överensstämma med uppfattningen hos de personer som det berör. En svaghet i studien är att 

deltagarna inte läst igenom och godkänt materialet, dock har intervjuerna skrivits ut ordagrant och 

materialet har diskuterats med annan student på magisternivå med kunskap i ämnet från annat 

lärosäte. Holloway och Wheeler (2002) anser att pålitligheten i studien styrks då läsaren kan förstå 

författarens metodologiska tillvägagångssätt. Författarna i denna studie har stärkt pålitligheten 

genom att tydligt beskriva sitt tillvägagångssätt vid urval och analys. I detta fall har handledaren till 
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studien medverkat till pålitligheten genom att vara rådgivande. För att ytterligare stärka 

pålitligheten har citat från intervjuerna tagits med i studien.  

 

Resultatet i studien kan inte anses vara helt överförbara då elva deltagare möjligtvis kan anses vara 

för få. Det antal som Holloway och Wheeler (2002) förespråkar är att antalet intervjupersoner i en 

kvalitativ studie bör omfatta fyra till tolv personer. Enligt Langemar (2008) är valet av antal 

deltagare inget som behöver bestämmas i förväg utan det kan anpassas under studiens gång tills 

tillräcklig information har inhämtats. Alltså intervjuades det antal som krävs för att ge den 

information som studien kräver. I detta fall så fanns det bara möjlighet att intervjua elva personer då 

det inom SIS endast finns elva LVM-hem och således bara elva rekryteringsansvariga.  Då det 

önskades ett kvalitativt representativt urval som inte är representativt för hela befolkningen är det 

enligt Langemar bättre att handplocka informanter som kan ge den bästa informationen i 

förhållande till studiens syfte. 

 

Data samlades in med intervjuer. Dessa gjordes med en semistrukturerad intervjuguide som 

utgjorde en grund för deltagarnas egna beskrivningar av sina erfarenheter.  En svaghet i studien är 

att intervjuerna skedde per telefon. Intervjuerna skedde per telefon då det inte var praktiskt 

genomförbart att träffa alla informanter. Kvale menar att det finns fördelar och nackdelar med alla 

intervjuer. Nackdelen med telefonintervju är att intervjuaren endast måste förlita sig  på vad 

personen säger och ej ges möjlighet att ”läsa” av kroppsspråket. F rdel med tele oninterv   är att 

det ges möjlighet att intervjua över stora geografiska områden samt att sådana moment som kan 

verka störande för intervjuaren och informanten tas bort, kroppsspråk, utseende osv. Enligt Kvale är 

det viktigt att intervjuaren är kunnig i ämnet för att få en så bred intervju som möjligt. Detta ger 

möjlighet till att ge utvecklande och fördjupande frågor under intervjuns gång ( Kvale, 2014). 

Studiens författare anser sig ha kunskap om både SIS och rekryteringsprocess.  

 

Intervjuguiden togs fram i samråd med handledaren till studien som har både erfarenhet och 

kunskap kring detta. När ovana intervjuare genomför datainsamling är det enligt Holloway och 

Wheeler (2002) av vikt att använda ljudupptagning för att säkerställa att information inte ska gå 

förlorad. Denna brist beror på författarnas ovana att utföra denna typ av intervjuer.  

 

Då syftet med studien var att beskriva människors erfarenheter valdes tematisk analysmetod. Enligt 

Holloway och Wheeler (2002) kan pålitligheten stärkas av att gängse regler följs. I denna studie 

valdes Hayes modell för tematisk analys som beskrivs av Langemars (2013) metod som inspiration. 

Metoden används för att koda och kategorisera mönster i data. Metoden är lämplig när man 
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använder sig av semistrukturerade intervjufrågor. Flera av de aspekter som framkom skulle vara 

intressant att analysera och tolka djupare. Resultatet i denna studie kan ligga till grund för mer 

djupgående studier i ämnet.  

 

4.3 Etikdiskussion 

Författaren informerade LVM-hemmens institutionschefer och rekryteringsansvariga om studiens 

syfte och de ställde sig alla positiva till att delta.. Alla deltagarna i studien garanterades full 

anonymitet i den färdiga rapporten och likaså förtydligades att deltagarna medverkade av egen vilja 

och kunde avbryta sitt deltagande när som helst utan att behöva förklara varför. Materialet i studien 

hade endast författaren samt handledare tillgång till. Viss del av materialet som var avkodat tog 

annan student del av för att påvisa pålitlighet och trovärdighet i studien. Enligt Holloway och 

Wheeler (2002) är det viktigt att intervjuaren visar finkänslighet och har en bra 

kommunikationsfärdighet med den som intervjuas. Det togs hänsyn till vetenskapsrådets riktlinjer 

(vetenskapsrådet, 2011) Med hänsyn till dessa riktlinjer garanterades konfidentialitet, anonymitet, 

författarens tystnadsplikt och sekretess så långt det är möjligt under hela studiens gång. En tänkbar 

vinst med studien kan vara att rekryteringsansvariga kan få ny kunskap som kan användas inom sitt 

yrkesverksamma område. Författaren ansåg att möjliga vinster övervägde möjliga risker och valde 

därför att genomföra studien.  

 

5.Slutsats 

 

Vad blev då slutsatsen av denna studie? Syftet var att belysa hur rekryteringsprocessen går till på 

LVM-hemmen i Sverige. Jag anser att det har blivit belyst och diskuteras i diskussionsdelen. Fick 

jag då svar på min frågeställning? Ja, jag anser det. Den frågeställning som jag specifikt vill ha svar 

på är: Hur påverkar personalomsättningen rekryteringsprocessens kriterier och kompetenskrav?  

Det visar sig att som helhet finns det systematiska modeller utformade centralt i myndigheten 

gällande hela processen och även i delarna i processen. Dock används dessa modeller/riktlinjer inte 

kontinuerligt. Tex är det bara en informant som menar att man följer rutinerna till fullo angående 

riktlinjerna. Angående enskilda delar så använder en liten del exempelvis den intervjuguide som ska 

användas, andra använder sig av en egen.  

Personalomsättningen verkar påverka kriterier och kompetenskrav. Externt verkar det inte finnas 

några särskilda krav och dessa påverkas ju då inte. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har 

inga krav på kompetens och utbildning. Socialnämnden har legitimationskraven som exempelvis 

psykolog och sjuksköterska, men detta är inga krav som är specifika för SIS. Internt har SIS 
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(Statens institutionsstyrelse, 2015) satt upp kompetenskrav angående utbildning för olika tjänster. 

Min slutsats är som jag även skrev om i diskussionen att personalomsättningen påverkar kriterier 

och kompetenskrav. Kriterier för anställning och vilken kompetens som efterfrågas finns och är 

tydlig. Dock efterföljs de inte alltid. Min bedömning är att personalomsättningen är högre än vad 

tillgången är på personer med formell kompetens. Detta gäller framförallt i de områden av Sverige 

som är geografiskt avlägsna från utbildningsorter eller de institutioner som har ovanligt hög 

personalomsättning. Det gör att på vissa institutioner tas det mindre hänsyn till utbildning än vad 

det görs på andra institutioner.  

Dock är alla institutionerna noga med att rekrytera så god kompetens som möjligt. Det görs 

noggranna intervjuer och man gör noggranna bedömningar angående vilka personer man tror passar 

bäst för tjänsten.  

Min egen reflektion är att det verkar finnas mycket kunskap om rekrytering inom SIS och 

framförallt då erfarenhetsmässig sådan. Angående forskning och metoder verkar man inte ha en sån 

stor tilltro, man tenderar att ha en högre tilltro till sin egen förmåga. Det verkar även som att alla 

institutioner tror sig veta bäst även gällande sin egen myndighet. Att centralt kan det bestämmas 

vissa saker, men vi gör ändå som vi vill. Vad kan detta bero på och hur kommer man tillrätta med 

detta? Det har jag i nuläget inget svar på men detta skulle vara ett uppslag till framtida forskning. 

Jag anser att rekryteringsprocessen inom LVM är bra, främst utifrån att det verkar vara kompetenta 

människor som jobbar med den. Mitt förslag till att göra processen bättre är att se till vad aktuell 

forskning säger om detta. Exempelvis finns det mycket forskning som påvisar att olika tester kan 

visa den personliga lämpligheten. Jag tycker att SIS-LVM ska överväga att ta med testning som en 

metod i rekryteringsprocessen främst för den personliga lämplighetens skull. 

Förslag på framtida forskning skulle vara att se vilka metoder som lämpar sig bäst för rekrytering 

inom behandlingsbranschen.  

6.Tillkännagivanden 

 

Författaren vill tacka deltagarna i studien, de medverkande institutionerna för deras otvungna och 

entusiastiska medverkan. Författaren vill också rikta ett speciellt tack till handledaren Farah Moniri  

för stort stöd, tålamod och engagemang.  
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Intervjuguide         (Bilaga 1) 

Jag börjar alla intervjuer med att berätta att det är anonymt och frivilligt att delta. Jag berättar även 

om syftet med undersökningen och användandet av ljudinspelning. Samt att det är ok att avbryta 

närhelst intervjupersonen vill. Informerar även att materialet endast kommer att användas i denna 

studie. Intervjuguiden består av tre huvudområden, till varje huvudområde följer en huvudfråga  där 

jag önskar beskrivningar av informanterna. Jag har även gjort kompletteringsfrågor som kommer att 

användas om det behövs. 

Inledande frågor 

Hur länge har du arbetat i din nuvarande tjänst? Vad är dina arbetsuppgifter? 

Har du arbetat med rekrytering tidigare? 

Vilken utbildnings bakgrund har du? 

 

Rekrytering 

Huvudfråga. 

Beskriv hur rekryteringsprocessen ser ut? 

Kompletteringsfrågor.  

Vilka steg ingår i er rekryteringsprocess? 

Finns det någon modell eller riktlinjer som ni arbetar efter? 

Hur görs den slutliga bedömningen när någon ska anställas? 

 

Kompetens 

Huvudfråga.  

Beskriv hur man gör för att rekrytera medarbetare med rätt kompetens? 

Kompletteringsfrågor 

Beskriv hur man vet vilken kompetens som söks? 

Vilka krav på kompetens finns det i när ni rekryterar? 

Hur bedömer du att en kandidat har den kompetens som efterfrågas vid anställningsintervjun?  

Finns det några riktlinjer för hur ni ska bedöma en kandidats kompetens? 

 

Personalomsättning 
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Huvudfråga. 

Beskriv hur personal omsättningen ser ut hos er?  

Hur många slutar/ börjar i organisationen/år? 

Vad beror denna personalomsättning? 

Hur tror du en organisation påverkas av hög/ låg personalomsättning? 

Övrigt 

Är det något mer du skulle vilja tillägga angående det vi pratat om idag?  
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Anders Svensson        (Bilaga 2) 
asvensson83@gmail.com  

070-3354269 

Vimmerby 

2015-02-16 

En undersökning om rekryteringsprocessen på LVM-hem 

 

Hej!  

 

Mitt namn är Anders Svensson. Jag arbetar som avdelningsföreståndare på SiS LVM-hem 

Hessleby. Jag läser magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv på Mälardalens högskola. Under 

våren 2015 kommer jag att göra mitt examensarbete. Jag intresserar mig för hur 

rekryteringsprocessen ser ut på de olika LVM-hemmen i Sverige. 

 

Jag vänder mig till dig som är institutionschef på ett SiS lvm-hem för att jag vill komma i kontakt 

med personal och rekryteringsansvariga hos er. Jag skulle vilja intervjua den som är personal och 

rekryteringsansvarig hos er för att ställa frågor kring hur rekryteringsprocessen ser ut.  Deltagande i 

undersökningen är helt frivillig. 

 

Syftet med studien är att undersöka hur rekryteringsprocessen ser ut på LVM-hemmen. Alla lvm-

hemmen i Sverige tillfrågas och min förhoppning är att alla institutionerna vill delta i studien för att 

ge en så bra och bred bild som möjligt. 

 

Intervjun kommer ske per telefon och räknas ta 30-60 minuter. Jag planerar att göra intervjuerna 

under vecka 10. Det är frivilligt att delta och alla uppgifter kommer att behandlas konfidentiellt och 

anonymitet garanteras. Informationen kommer enbart att användas i denna studie. Om du har några 

frågor kring denna studie så är du välkommen att höra av dig till mig.   

 

Jag kommer att ringa till dig inom en vecka för att se om din institution kan tänka sig att medverka 

och i så fall bestämma närmare hur vi går tillväga rent praktiskt. 

 

Tack på förhand för er medverkan. 

 

Med vänlig hälsning Anders Svensson 

 

mailto:asvensson83@gmail.com
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Anders Svensson         (Bilaga 3). 

asvensson83@gmail.com  

070-3354269 

Vimmerby 

2015-02-16 

En undersökning om rekryteringsprocessen på LVM-hem 

 

Hej!  

 

Mitt namn är Anders Svensson. Jag arbetar som avdelningsföreståndare på SiS LVM-hem 

Hessleby. Jag läser magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv på Mälardalens högskola. Under 

våren 2015 kommer jag att göra mitt examensarbete. Jag intresserar mig för hur 

rekryteringsprocessen ser ut på de olika LVM-hemmen i Sverige. 

 

Jag vänder mig till dig som är rekryteringsansvarig på ett SiS lvm-hem. Jag skulle vilja intervjua 

dig för att ställa frågor kring hur rekryteringsprocessen ser ut. Deltagande i undersökningen är helt 

frivillig. 

 

Syftet med studien är att undersöka hur rekryteringsprocessen ser ut på LVM-hemmen. Alla lvm-

hemmen i Sverige tillfrågas och min förhoppning är att alla institutionerna vill delta i studien för att 

ge en så bra och bred bild som möjligt. 

 

Intervjun kommer ske per telefon och räknas ta 30-60 minuter. Jag planerar att göra intervjuerna 

under vecka 10. Det är frivilligt att delta och alla uppgifter kommer att behandlas konfidentiellt och 

anonymitet garanteras. Informationen kommer enbart att användas i denna studie. Om du har några 

frågor kring denna studie så är du välkommen att höra av dig till mig.  

 

 

Tack på förhand för er medverkan. 

 

Med vänlig hälsning Anders Svensson 
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