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Sammanfattning 

 
Samhällets syn och krav på individen har förändrats. Företagens sätt att re-

krytera har ändrats liksom kraven på medarbetarna. En förvandlad omvärld 

påverkar individens sätt att agera för att uppnå framgång på arbetsmarkna-

den. Gränserna mellan samhälle, marknad och individ flyter ihop allt mer. 

Vad får detta för konsekvenser för individen? Syftet med detta arbete är att 

belysa problematiken när individen ställs inför nya förutsättningar på ar-

betsmarknaden. Hur har Arbetsförmedlingens sätt att arbeta förändrats? Hur 

agerar ett bemanningsföretag för att stötta företag och individer? Vad gör 

samhället för att stötta individer? Kan marknadsföring användas av indivi-

der för att bli framgångsrikare på arbetsmarknaden? För att få svar på detta 

har fem personer intervjuats, en från Arbetsförmedlingen, två från beman-

ningsföretaget Kompetensförmedlarna och slutligen två från TRR Trygg-

hetsrådet. Samhället i form av Arbetsförmedlingen ställer allt högre krav på 

individen. Marknaden söker den som är bäst lämpad för uppgiften vilket 

ställer allt högre krav på individen. Samhällets stöd till individen erbjuds 

bland annat i form av TRR Trygghetsrådet. Marknadsföring är ett använd-

bart verktyg för att uppnå framgång på arbetsmarknaden. En strukturerad 

arbetscykel för att skaffa nytt arbete presenteras. 

Nyckelord: Vuxenpsykologi, skaffa arbete, arbetsmarknad, marknads-

föring, personligt varumärke 
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1. Inledning 
Vi lever i en föränderlig värld och sedan jag såg världens ljus 1961 så har 

det skett dramatiska förändringar i samhället. 

 

Sextiotalet präglades av det stora folkhemsbygget. Miljonprogrammet in-

leddes med syfte att bygga en miljon nya bostäder under tio år. Den ekono-

miska tillväxten var stark, framtidstron var stor och det var gott om jobb. 

 

På sjuttiotalet kom bland annat problemen inom textilindustrin och varvskri-

sen med arbetslöshet som följd. Varvskrisen orsakades bland annat av olje-

krisen 1973. Samhället försökte på olika sätt motverka den arbetslöshet som 

uppstått. För att hjälpa varvsindustrin inrättades Svenska Varv AB 1997. 

Även textilindustrin erhöll olika former av stödåtgärder från samhället. 

 

På åttiotalet hade kriserna däremot förbytts i en ny framtidstro. Vem minns 

inte den nya statussymbolen – yuppienallen? Eller bilarna från BMW som 

kallades för börsmoppe? Det var så glada dagar att Stig Malm såg stora be-

hov av att ta finansvalparna i örat. 

 

Nittiotalet återigen inleddes med fastighetskraschen och stora neddragningar 

följde för såväl offentlig- som privat sektor. 

 

Idag ser vi andra typer av förändringar. Gymnasieskolan är i praktiken inte 

längre frivillig. Utbildningsnivån har ökat liksom kraven på utbildning. An-

talet lediga jobb har minskat på grund av rationaliseringar och det är fler 

som konkurrerar om de befintliga jobben. Man måste i större utsträckning 

än tidigare sälja sig själv. 

 

De fasta jobben minskar och de tillfälliga ökar. De som är anställda förvän-

tas vara anställningsbara, det vill säga vara så intressanta på arbetsmarkna-

den att de utan svårighet skulle kunna få ett nytt arbete. 

 

Företagen tvingas se sig om efter nya kunder och verkar i allt större ut-

sträckning på en global marknad. De måste i större utsträckning än tidigare 

ta för sig. Och även om den globala marknaden ger nya möjligheter till affä-

rer i fjärran länder innebär den också ett hot eftersom fjärran konkurrenter 

kryper allt närmare. 

 

För individens del innebär detta att även han/hon måste finna nya strategier 

för att lyckas på arbetsmarknaden. 

 

Allt detta leder till att gränserna mellan samhälle, företag och individ flyter 

samman. 

1.1. Problem 

Samhällets syn och krav på individen har förändrats. Företagens sätt att re-

krytera har ändrats liksom kraven på medarbetarna. En förvandlad omvärld 

påverkar individens sätt att agera för att uppnå framgång på arbetsmarkna-
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den. Gränserna mellan samhälle, marknad och individ flyter ihop allt mer. 

Vad får detta för konsekvenser för individen? 

1.2. Syfte 

Syftet med detta arbete är att belysa problematiken när individen ställs inför 

nya förutsättningar på arbetsmarknaden. 

1.3. Frågeställningar 

 Hur har Arbetsförmedlingens sätt att arbeta förändrats? 

 Hur agerar ett bemanningsföretag för att stötta företag och individer? 

 Vad gör samhället för att stötta individer? 

 Med hjälp av de tre frågeställningarna ovan försöker jag ta reda på 

hur marknadsföring användas av individer för att bli mer framgångs-

rika på arbetsmarknaden? 

 Går det att göra en modell för detta sätt att skaffa jobb? 

1.4. Problemavgränsning 

Utifrån egna erfarenheter handlar arbetsskaffande allt mer om att marknads-

föra sig själv och det är utifrån detta perspektiv som problemet belyses. Det 

finns många fler tänkbara avgränsningar men det är denna som gäller i detta 

arbete. 



 

 6 

2. Teoridel 

2.1. Jag AB - kunskapsföretaget 

Arbetsmarknaden idag är en marknad där det köps och säljs kompetens. På 

marknaden på torget säljs och köps det frukt, grönsaker och blommor med 

mera. Likheten mellan dessa marknader ökar. Vi som säljare av kompetens 

förväntas agera som ett kunskapsföretag. Tidigare sökte vi jobb – nu säljer 

vi kompetens (Åkesson, 2004). 

 

På torget är produkten grönsakerna med mera men på arbetsmarknaden är 

produkten en tjänst – min kompetens. För att framgångsrikt kunna sälja sin 

kompetens behöver man vara medveten om sina starka och svaga sidor. 

Man bör även fundera över vad man har för drivkrafter. Vilka färdigheter 

som man helst vill använda sig av i arbetet. Vidare bör man även kunna be-

skriva sina krav på det nya arbete men framförallt kunna presentera för ar-

betsmarknaden vad jag har att erbjuda (Ibid). 

 
”Samhället och arbetsmarknaden förändras idag i ett rasande 
tempo. Konjunkturer och förändrade affärsstrategier ställer före-
tagen inför situationer där behovet av kompetens ständigt änd-
ras. 
 
Vi har fått vänja oss vid att personal kommer och går i företa-
gen. Livslånga anställningar blir allt ovanligare. De flesta av oss 
kommer att byta såväl arbete som arbetsgivare ett stort antal 
gånger under vårt yrkesliv. Ett byte som kan ske både på ar-
betsgivarens och den anställdes initiativ. 
 
Förändringarna innebär att du som arbetstagare troligtvis kom-
mer att ställas inför ett antal situationer under ditt yrkesliv där 
du måste fråga dig: vad och var ska mitt nästa arbete vara och 
hur ska jag nå dit? Nästa steg är att övertyga en arbetsgivare 
att välja just dig för arbetet. Många är ovana vid en sådan situa-
tion efter att alltid tidigare blivit erbjuden tjänster och har inte 
behövt söka arbete eller också var det länge sedan man sökte.” 
(Ibid, sid. 9) 

 

När man är på det klara med vad man vill erbjuda arbetsmarknaden så måste 

man öka kunskapen om arbetsmarknaden. Man måste skaffa sig kunskap om 

hur arbetsgivare rekryterar. Vilka behov som finns av arbetskraft inom det 

tänkta området (Ibid). 

 

Om man är arbetslös är det viktigt att vara mentalt klar med sin gamla ar-

betsgivare. Man måste ge sig själv tid att bearbeta det som hänt innan man 

framgångsrikt kan gå vidare mot nya arbeten (Ibid). 

 

När det gäller skriftlig marknadsföring av kompetens så bör man använda 

sig av CV och säljbrev. CV är till innehållet ganska likt en meritförteckning 

men formen är modernare. CV bör vara unikt för varje sökt arbete och mat-

cha de krav som arbetsgivaren har. Säljbrevet ska vara unikt för det sökta 

arbete och syftet är att väcka intresse för ditt CV. Säljbrevet ska stödja CV 
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och det yttersta syftet med dessa båda är att få komma på intervju (Hågård, 

2003). 

 

Förbered dig noga inför intervjun. Samla information om företaget. Ju mer 

desto bättre. Det kan vara att söka på Internet, läsa årsredovisningar eller 

annat material. Fundera igenom vad du vill lyfta fram hos dig och tala om 

för arbetsgivaren varför dom ska välja dig. Förbered också egna frågor om 

företaget. Klä dig på ett sådant sätt att du smälter in på arbetsplatsen. Tänk 

också på att intervjun ger dig en möjlighet att känna efter om det är en ar-

betsplats som du skulle kunna trivas på (Åkesson, 2004). 

 

Efter intervjun kan man med fördel skriva ett uppföljningsbrev. Man får en 

andra chans att påminna om sitt intresse för jobbet, dina främsta meriter och 

ditt namn aktualiseras ännu en gång (Hågård, 2003). 

 

Företag använder sig av kunskaper i marknadsföring och om varumärken. 

Om man ska se sig själv som Jag AB är det en fördel om man har kunskaper 

om såväl marknadsföring som personliga varumärken vilket avhandlas i 

kommande stycken. 

2.2. Marknadsföring 

Inom marknadsföring betraktas Philip Kotler som ett av de tyngre namnen. 

Han har skrivit ett flertal böcker med både egna och andras idéer. 

 

Marknadsföring är enligt Kotler en social och styrande process inom vilken 

individer och grupper erhåller vad de behöver och önskar sig. Detta sker via 

skapande, erbjudande och utbyte av varor och tjänster som anses ha ett vär-

de på marknaden. Det handlar om att identifiera marknadens behov och 

önskemål. Att skapa varor och tjänster som svarar upp mot marknadens krav 

(Kotler, 1997). 

2.2.1. Marknadsföringsprocessen 

Marknadsföringsprocessen kan ses som fyra moduler som följs sekventiellt 

(Ibid): 

 

 

1. Analysera 
marknads-
möjligheter 

2. Utarbeta 
marknadsförings-
strategier 

3. Planera 
marknadsförings-
program 

4. Organisation 
kontroll och 
uppföljning 

 
Figur 1 Marknadsföringsprocessen (Ibid) 

2.2.1.1. Steg 1, Analysera marknadsmöjligheter 

Marknadsundersökningsprocessen ingår i den första av de fyra modulerna 

ovan men är även en fortgående verksamhet eftersom marknader och kon-

sumenter inte är statiska utan högst föränderliga. Marknadsundersöknings-

processen kan beskrivas som systematiskt insamlande, analyserande och 

rapporterande av data och upptäckter viktiga för en specifik marknadssitua-

tion. Processen följer nedanstående schema och kan leverera allt från globa-

la hänsynstaganden till enskilda konsumenters köpbeteende och önskemål 

(Ibid). 
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Första steget är att definiera problemet och målen med undersökningen. 

Därefter upprättas en undersökningsplan. Sedan samlas information in. In-

formationen analyseras och redovisas (Ibid). 

2.2.1.2. Steg 2, Utarbeta marknadsföringsstrategi 

De strategier som främst används idag är Marknadskonceptet och Sociala 

marknadskonceptet. 

 

Marknadskonceptets huvudtanke är att det bästa sättet för en organisation att 

uppnå sina mål är att identifiera målmarknadens behov och önskemål samt 

att leverera de varor och tjänster som tillfredställer dessa på ett effektivare 

sätt än vad konkurrenterna gör. Hela konceptets utgångspunkt är en väl de-

finierad marknad med betoning på kundbehov och de aktiviteter som kom-

mer att påverka kunderna. Vinsterna genereras via kundtillfredställelse 

(Ibid). 

 

Det sociala marknadskonceptet är en utvidgning av marknadskonceptet där 

man även tar hänsyn till konsumentens och samhällets välmåga. Konceptet 

kan sägas balansera mellan tre hänsynstaganden: företagets vinst, kundtill-

fredsställelse och det allmännas intressen (Ibid). 

2.2.1.3. Steg 3, Planera marknadsföringsprogram 

I planeringen för marknadsföringsprogram ingår bland annat val av produkt-

linjer, varumärke, förpackning, support, försäljningskanaler, annonsering, 

promotion och prissättning (Ibid). 

2.2.1.4. Steg 4, Organisation, kontroll och uppföljning 

Denna del av marknadsföringsprocessen handlar om företagens organisation 

av marknadsföringsavdelningar samt årlig kontroll och uppföljning av vins-

ter, effektivitet etc (Ibid). 

2.2.1.5. Summering av marknadsföring 

Moderna metoder som används inom marknadsföringsprocessen har det 

gemensamt att de i hög grad bygger på att först ta reda på vad som skänker 

ett kundvärde och att sedan försöka leverera detta effektivare än konkurren-

terna. Marknadsundersökningar och väl genomtänkta strategier och hand-

lingsplaner är verktyg som idag används flitigt för att uppnå dessa mål 

(Ibid). 

2.3. Personligt varumärke 

Personligt varumärke kan beskrivas som summan av vår retorik, våra värde-

ringar, vårt agerande och det förtroende som finns för oss. Det har stora lik-

heter med den klassiska retorikens ethos. Lite förenklat kan man säga att det 

personliga varumärket är ett namn och de värden som förknippas med det 

(Runebjörk, 2004). 

 

Ditt personliga varumärke är de associationer som omvärlden har till dig. 

Det har att göra mer med vad du kommunicerar för bild av dig än bara vad 

du faktiskt är. Den personliga identiteten är således en sak och det personli-

ga varumärket är nåt annat (Ibid). 
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Men det händer ibland att personer med starka personliga varumärken blir 

helt ”sänkta”. Detta kommer sig av att det är för stor skillnad mellan det 

kommunicerade varumärket och personens agerande (Ibid). 

 

För att skapa ett personligt varumärke så får man börja med att fundera ige-

nom vem man egentligen är och vad man står för. Vilka värderingar som 

man har och vad som är viktigt i livet (Ibid). 
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3. Metod 
Detta arbete baseras på litteraturstudier, internetsökningar och intervjuer. 

3.1. Val av metod 

Eftersom forskningen på området är begränsad har en explorativ ansats an-

vänds för att skapa grundläggande kunskap och översiktlig förståelse av 

området (Skyttner, 2001). 

3.2. Metodbeskrivning 

Initialt fanns även ambitionen att ställa ett specifikt humanistiskt perspektiv 

mot ett specifikt marknadsperspektiv men avgränsningen gjordes något snä-

vare. Orsaken till avgränsningen var den begränsade tiden som fanns till 

förfogande. 

 

För att besvara frågorna och belysa de tre olika perspektiven samhälls-, 

marknads- och individ söktes efter aktörer som kunde företräda dessa per-

spektiv. 

 

För att synliggöra samhällsperspektivet valdes Arbetsförmedlingen. Mark-

nadsperspektivet bedömdes kunna belysas av ett bemanningsföretag och 

individperspektivet av en organisation som verkar för att stötta individer 

som befinner sig i en omställningsprocess. 

 

Arbetsförmedlingen kontaktades och efter att ha samtalat med några olika 

företrädare som hänvisade vidare i organisationen kom jag i kontakt med 

Margareta Mörtsell. Margareta innehar en chefsbefattning på Arbetsförmed-

lingen i Gävle. Intervjun genomfördes på Arbetsförmedlingen i Gävle den 

29 december 2005. 

 

Accenture tillfrågades för att klarlägga marknadsperspektivet men avböjde 

medverkan. Då tillfrågades Kompetensförmedlarna och där kom jag i kon-

takt med Ulf Westblom och Ove Brinkheden. De har båda en gedigen kun-

skap om rekryteringsarbete. Ulf och Ove intervjuades i Kompetensförmed-

larnas lokaler den 14 december 2005. 

 

För att belysa individperspektivet tillfrågades TRR Trygghetsrådet och där 

kom jag i kontakt med Pär Gussman och Robert Melin. De arbetar som råd-

givare och har båda stor erfarenhet av att arbeta med människor. Pär inter-

vjuades den 28 november 2005 på restaurang Wok och Robert den 1 de-

cember 2005 hos TRR Trygghetsrådet. 

 

Samtliga intervjuade personer har getts tillfälle att läsa igenom materialet 

och det som redovisas är den version som har redigerats med hänsyn tagen 

till informantens synpunkter. Detta samt min ambition att underlätta käll-

granskning gör att jag har valt att redovisa namnen på de intervjuade perso-

nerna. 
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4. Resultat 
Arbetes frågeställningar är: 

 Hur har Arbetsförmedlingens sätt att arbeta förändrats? 

 Hur agerar ett bemanningsföretag för att stötta företag och individer? 

 Vad gör samhället för att stötta individer? 

 Med hjälp av de tre frågeställningarna ovan försöker jag ta reda på 

hur marknadsföring användas av individer för att bli mer framgångs-

rika på arbetsmarknaden? 

 Går det att göra en modell för detta sätt att skaffa jobb? 

 

Under arbetets gång har det alltmer framträtt att likheterna är större än skill-

naderna när det gäller samhälls-, marknads- och individperspektiv. 

 

Det är dessa beröringspunkter som detta arbete belyser och därav valet av 

intervjupersoner. 

 

Samhällets syn förmedlas av Arbetsförmedlingen i detta arbete. Syftet med 

intervjun är att få fram Arbetsförmedlingens roll och synsätt. 

 

Marknadens syn förmedlas i detta arbete av Kompetensförmedlarna. Syftet 

med intervjun är att belysa bemanningsföretagens urvalskriterier och ar-

betsmetoder. 

 

Individens perspektiv förmedlas i detta arbete av TRR Trygghetsrådet. Syf-

tet med intervjuerna är lyfta fram de faser som en arbetssökande genomgår. 

4.1. Arbetsförmedlingen 

4.1.1. Arbetsförmedlingens webbplats. 

Nedan följer ett citat från Arbetsförmedlingens webbplats. Syftet med citatet 

är att belysa hur Arbetsförmedlingen ser på sitt uppdrag. 

 
”Arbetsförmedlingens uppdrag 
Det är regeringen och riksdagen som har det övergripande an-
svaret för sysselsättningen och den samlade arbetsmarknads-
politiken. Målet är en väl fungerande arbetsmarknad. 
 
Arbetsmarknadsverket har en viktig roll för att skapa en väl fun-
gerande arbetsmarknad. Vår uppgift är att nå de mål och att 
fullgöra de uppdrag som regeringen och riksdagen beslutar om. 
 
Arbetsförmedlingens viktigaste uppgift är bidra till en effektiv 
matchning mellan arbetssökande och lediga platser. Vi ska 
stödja och rusta de arbetssökande så att de kan ta de lediga 
jobben. En viktig uppgift är också att värna om arbetslöshets-
försäkringen genom att tillämpa dess regler på ett enhetligt sätt. 
 
Arbetsförmedlingens service består av nio tjänster för arbetssö-
kande och arbetsgivare. Tjänsterna erbjuds genom de tre servi-
cevägarna Arbetsförmedlingen Internet, Arbetsförmedlingen 
Kundtjänst och den lokala Arbetsförmedlingen. 
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I Arbetsförmedlingens uppdrag ingår att effektivisera och på-
skynda inträdet på arbetsmarknaden för utsatta grupper. Ar-
betsförmedlingen ska också motverka och förebygga diskrimi-
nering i arbetslivet på grund av kön, etnicitet, religion, och tros-
bekännelse, funktionshinder samt sexuell läggning så att alla 
arbetssökande får samma möjligheter att erhålla ett arbete. 
 
All verksamhet inom Arbetsmarknadsverket ska bedrivas med 
hänsyn till miljön. 
 
Arbetsförmedlingens verksamhetsidé 
Arbetsförmedlingen ska medverka till att arbetsgivare får ar-
betskraft och att arbetssökande får arbete.” (Arbetsförmedling-
en Vårt uppdrag, 2005) 
 
”Mål och resultat för Arbetsförmedlingen 
Det är riksdag och regering som beslutar om det arbetsmark-
nadspolitiska uppdraget och ytterst om Arbetsmarknadsverkets 
styrning, ledning och organisation. 
 
Regeringen preciserar uppdraget i det årliga regleringsbrevet. 
Där slår regeringen fast mål, uppdrag, hur anslagen får använ-
das och vilka krav på återrapporteringar som gäller under det 
kommande året. 
 
Uppdraget från riksdag och regering är utgångspunkten för Ar-
betsmarknadsverkets planering. AMS styrelse fastställer årligen 
verksamhetsplanen samt de föreskrifter och riktlinjer som i öv-
rigt behövs för att på ett enhetligt, rättssäkert och effektivt sätt 
kunna genomföra de mål och uppdrag som tilldelats Arbets-
marknadsverket. 
 
Det finns en enhetlig modell för målstyrning och resultatuppfölj-
ning inom Arbetsmarknadsverket. Modellens syfte är att säker-
ställa att det arbetsmarknadspolitiska uppdraget genomförs och 
att verksamhetsmålen nås. Detta görs bland annat genom att 
det finns konkreta och tydliga mål för alla nivåer i organisatio-
nen. 
 
För 2005 är målen: 

1. 85% av de arbetsgivare som anmäler lediga platser 
ska, i genomsnitt för året, ha fått tillräckligt med sökan-
de för att kunna anställa inom rimlig tid. 

2. Andelen arbetssökande, med handlingsplan, som upp-
ger att den är bra eller ganska bra stöd i arbetssökan-
det, ska uppgå till minst 70 procent. 

3. Andelen kvinnor och män som fått arbete 90 dagar efter 
avslutad arbetsmarknadsutbildning ska vara minst 70 
procent som genomsnitt för året. 

4. Antalet långtidsinskrivna får uppgå till högst 36 000 
personer i genomsnitt för året. 

5. Andelen övergångar från anställning med lönebidrag till 
osubventionerat arbete ska öka jämfört med föregåen-
de år. Målnivån för riket är minst 0,40 procent per må-
nad.” (Arbetsförmedlingen Mål och resultat, 2005) 

 

Slut citat från Arbetsförmedlingens webbplats. 
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4.1.2. ”Från yrkesförsäkring till omställningsförsäkring.” 

Intervju med Margareta Mörtsell chef på Arbetsförmedlingen. Intervjun är 

genomförd den 29 december 2005.  

4.1.2.1. Olika roller 

Arbetsförmedlingen har två roller. Dels en serviceroll som innebär att förse 

arbetsgivare med arbetskraft och medverka till att arbetslösa får arbete, dels 

en myndighetsroll som innebär att kontrollera att arbetssökande uppfyller 

grundvillkoret i arbetslöshetsförsäkringen, a-kasseförsäkringen, att de aktivt 

söker arbete och accepterar erbjudanden om lämpliga jobb eller program via 

arbetsförmedlingen. 

 

Från 1 jan 2004 finns en ny myndighet, IAF – Inspektionen för arbetslös-

hetsförsäkringen, som ska kontrollera att Arbetsförmedlingen och a-

kassorna utför sina respektive uppdrag. 

 

Reglerna i a-kasseförsäkringen har inte ändrats men ska efterlevas bättre än 

tidigare för att alla som är medlemmar i a-kassa ska få lika behandling. För 

att underlätta detta arbete har påföljden när någon tackar nej till lämpligt 

arbete eller genom sitt uppträdande orsakar att han/hon inte får anställning 

lindrats. Man mister inte hela a-kassan direkt utan ersättningen trappas ner 

lite för varje gång det händer. 

 

När arbetssökande skriver jobbansökningarna händer det att ansökningarna 

utformas olika beroende på om man söker arbetet för att Arbetsförmedling-

en anvisat till det, eller om det är ett arbete som man själv tror att man 

kommer att trivas med. Det har hänt att arbetsgivare hört av sig och berättat 

om ansökningar de fått där det i klartext har stått ”att jag har fått i uppdrag 

av Arbetsförmedlingen att söka detta jobb”. 

4.1.2.2. Olika faser 

Mörtsell beskriver tre olika faser som författaren har valt att kalla: 

1. Vägledning 

2. Arbetssökning 

3. Lycksökning 

4.1.2.2.1. Vägledning 

Vid vägledning är första steget att ta fram vad individen kan och vill för att 

därefter marknadsföra sig på mest effektiva sätt. 

 

Mörtsell berättar om en 35-åring hon mött. Han var golvläggare och sjuk-

skriven för depression. Han hade arbetat med golvläggning sedan 16-

årsåldern men aldrig riktigt trivts med yrket. Som ung ville han läsa vidare 

men pappan undrade vad det skulle vara bra för och sedan var det inte mer 

tal om den saken. Det var uppenbart att han inte skulle kunna återgå till sitt 

gamla arbete. Man började prata om intressen och olika yrken. Att arbeta 

inom vården visade sig vara ett intressant alternativ. Han berättade att det 

egentligen var vad han velat hela tiden men pappan tyckte att det var ett 

kärringjobb. Efter vägledningssamtal sökte han studiemedel och påbörjade 

en utbildning till sjuksköterska. 
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Om det inte är riktigt rätt blir det ofta stopp någonstans, fysiskt eller men-

talt. 

4.1.2.2.2. Arbetssökning 

Arbetsförmedlingen vidareutbildar sina handledare. Syftet är att de bättre 

ska kunna hjälpa arbetssökande med att göra nya yrkesval och med den per-

sonliga marknadsföringen. En utbildning för vägledare (yrkesval) har nyli-

gen genomförts av Newstart. Ett företag som är grundat av Charlotte Hå-

gård. 

 

I samband med utbildningen har arbetsförmedlingen beställt Hågårds bok 

CV-boken – konsten att marknadsföra din kompetens, som alla arbetsför-

medlare kommer att få var sitt exemplar av. 

4.1.2.2.3. Lycksökning 

Den som uppbär a-kassa bör acceptera till exempel ett jobb på McDonald’s 

om man erbjuds det även om det inte är vad man vill göra. När man fått ett 

arbete som man egentligen inte önskar kan man fortsätta att söka andra ar-

beten. Även om arbetet i sig inte motsvarar förväntningarna på ett arbete så 

kan det trots detta medföra positiva aspekter. Man får lön, blir behövd, 

självförtroendet ökar och så vidare sedan kan man ju också se det som ett 

steg på vägen mot drömjobbet. 

 

Det är inte bara arbetsuppgifterna utan även platsen/miljön som har betydel-

se. Man kanske trivs med att vara pedagog men mår dåligt av att vara lärare 

inom kommunen om resurserna är begränsade då kanske ett alternativ är att 

arbeta på friskola eller så är det motivationen hos eleverna som sviktar och 

då kanske det är bättre att arbeta med vuxenundervisning. 

 

Alla kan vara inskrivna på Arbetsförmedlingen, även de som har arbete. När 

arbetsgivare söker i Arbetsförmedlingens register efter önskvärd kompetens 

kommer även personer med anställning/eget företag med och på så sätt kan 

även den som har arbete få tips om nytt jobb. 

 

Man får räkna med att byta arbete flera gånger så det är bra att vara beredd 

på förändringar. 

4.1.2.3. Gamla och nya synsätt 

A-kassan har betraktats som en yrkesförsäkring och skulle således gälla så 

länge man är arbetslös inom sitt yrke men numera ser man dem som en om-

ställningsförsäkring. Detta medför att kraven på att ställa om sig för att er-

hålla nytt arbete har ökat. Man kan inte bara sitta och vänta på att det ska 

dyka upp en tjänst inom sitt yrke, som exempelvis skogsarbetare, utan man 

förväntas aktivt söka nya vägar samt vara beredd att till exempel pendla, 

flytta eller omskola sig. 

 

När man lade ner det som tidigare var SJ:s vagnverkstad i Bollnäs 1992 blev 

många järnvägsreparatörer arbetslösa. Enda chansen för dem att få motsva-

rande arbete åter skulle vara att reparatörerna själva köpte den nerlagda 
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vagnverkstaden och drog igång verksamhet. Eftersom de inte kunde tänka 

sig att starta företag blev de istället tvingade att tänka i nya banor. 

 

Tidigare var det vanligt att man skojade om att AMS (Arbetsmarknadssty-

relsen) betyder ”Alla Måste Söderut”. Enligt forskning så klarar sig de som 

flyttar till nytt jobb oftast väldigt bra. Fast den vanligaste orsaken för att 

flytta är kopplat till relationer. 

4.1.2.4. Samverkan 

Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan jobbar med samverkan i hela 

landet. Denna syftar till att personer som är arbetslösa och sjukskrivna ska 

gå till egen försörjning. Tidigare har det ofta varit så att man har bollat 

människor mellan dessa båda instanser. De som har varit för sjuka för att 

kunna erhålla a-kassa har bollats över till FK och vips har problemet varit 

borta för AF men finns istället hos FK. Tack vare samverkan där man har 

gemensamma mål har man lyckats bryta detta bollande. Vårt län är det län 

som nått bäst resultat i landet med att få denna grupp i arbete/utbildning, 

trots att vår region ligger i topp när det gäller arbetslöshet! Det har varit 

delegationer på studiebesök från bland annat Sundsvall, Uppsala och Karl-

stad för att se hur vi arbetar. (Mörtsell, 2005) 

4.2. Kompetensförmedlarna 

4.2.1. Kompetensförmedlarnas webbplats. 

Nedan följer ett citat från Kompetensförmedlarnas webbplats. Syftet med 

citatet är att belysa hur Kompetensförmedlarna beskriver sin verksamhet 

och synsätt. 

 
”Om Kompetensförmedlarna 
Kompetensförmedlarna är ett bemanningsföretag som arbetar 
med personal inom följande områden: 

 Rekrytering 

 Uthyrning 

 Avveckling 

 Utveckling 
När du anlitar oss kan du koncentrera dig på din egen kärn-
verksamhet! 
 
Alla våra uppdrag behandlas konfidentiellt. 
 
Vi har varit verksamma sedan 1997 och har idag 5 medarbetare 
på våra kontor i Gävle och Hudiksvall, alla med många års erfa-
renhet av rekrytering och att jobba med människor. 
 
Kompetensförmedlarna är anslutet till ALMEGA, branschorga-
nisation för bemanningsföretag i Sverige. 
 
Under åren har vi samarbetat med många företag inom olika 
branscher, bl.a: Länsförsäkringar, Stora Enso Timber, Trygg-
hetsstiftelsen, Sigma, Hallström & Nisses, Hjälpmedelscentra-
len SAM, Almab, Almer Oil Company AB, Jonsered Cranes, 
Plibrico, Östhammarshem, Green Cargo, Skanska, Forsa Trä, 
Briggen Gerda, Adena Pickos, Forsbacka-Tvätten AB, Rolba, 
Trond Bygg, Svenska Termoträ, Call Up, Hedesunda Företa-
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garförening, Toyota Center, Hofors Energi, Michelson & Wer-
ner, Gävle Travrestaurang, Heselius, Gävle Stål, Duro Sweden 
AB, Nyföretagarcentrum, Gävle Kommun, UVAT AB, Triennium, 
Samuelssons Bil, Gävlefisk, Carl Lamm, Industriautomation, 
Sjöströms grafisk produktion.” (Kompetensförmedlarna Om fö-
retaget) 
 
”Personalrekrytering 
Ett företag i utveckling behöver starka resurser. 
 
Att rekrytera rätt person kräver engagemang och tid. 
 
Kompetensförmedlarna har lång erfarenhet av rekryteringsarbe-
te som kräver noggrannhet och hög kvalitet. 
 
Tillsammans med uppdragsgivaren lägger vi stor vikt vid att 
göra en korrekt behovs- och befattningsanalys samt en krav-
specifikation för tjänsten. Genom vårt breda kontaktnät, vår 
personbank samt annonsering hjälper vi er att finna den eller de 
medarbetare ni behöver. 
 
Efter genomgång av ansökningshandlingar sker en urvalspro-
cess innehållande intervjuer, omfattande referenstagning samt 
vid behov, person- och anlagstester. 
 
Därefter föreslår vi ett antal lämpliga kandidater och låter kun-
den välja bland slutkandidaterna. 
 
I vårt uppdrag ingår att bekräfta mottagandet av ansöknings-
handlingar, besvara frågor om tjänsten samt per brev eller tele-
fon, meddela de som inte antagits, att tjänsten är tillsatt av an-
nan sökande. 
 
För er som själva vill göra delar av rekryteringen hjälper vi till 
med exempelvis administration, urval, intervjuer, referenser el-
ler tester. 
 
Vårt uppdrag fortsätter tills uppdragsgivaren är nöjd.” (Kompe-
tensförmedlarna Rekrytering) 

 

Slut citat från Kompetensförmedlarnas webbplats. 

4.2.2. ”Hitta den som är bäst lämpad” 

Intervju med Ove Brinkheden och Ulf Westblom på Kompetensförmedlar-

na. Intervjun är genomförd den 14 december 2005. 

 

Kompetensförmedlarna arbetar efter en modell med fem tydliga steg. De 

stegen är: 

1. Kravanalys 

2. Annonsering 

3. Genomgång av ansökningar 

4. Intervjuer 

5. Presentation av kandidater 

4.2.2.1. Kravanalys 

Först görs en noggrann inventering av behoven och förväntningarna hos det 

företag som har rekryteringsbehov. En kravprofil sammanställs som både 
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omfattar hårda och mjuka kriterier. Med hårda kriterier avses utbildning, 

erfarenheter, certifikat och liknande. Med mjuka avses personlighet och 

personliga egenskaper. Syftet är att hitta den som är bäst lämpad. De frågor 

som man söker svar på är bland annat: 

 Vad är det för företag som har rekryteringsbehovet? 

 Vad har dom för företagskultur? 

 Vem är det som anställer? 

 Hur ser dom på sin personal och sin framtid? 

 Vad är det för kompetens som efterfrågas? 

 Vad är det för personlighet som behövs för att teamet ska fungera 

bra? 

 

Kravanalysen omfattar dels det som ses som baskrav men även det som är 

önskvärt. 

4.2.2.2. Annonsering 

En platsannons utformas med kravspecifikationen som underlag. Annonsen 

införs i relevanta medier såsom lokalpress, webben och platsbanken. En 

sökning görs även i den egna kandidatbanken. 

4.2.2.3. Genomgång av ansökningar 

En grovgallring av alla ansökningar görs mot kravspecifikationen. De som 

ej stämmer mot kravprofilen sorteras bort. 

 

Nästa steg är att åter läsa alla ansökningar som stämmer mot profilen och se 

hur väl personen stämmer överens med specifikationen. Såväl  så kallat hår-

da som mjuka kriterier granskas. Fotografiet hjälper till att dels få en bild av 

hur personen som söker vill presentera sig själv men det blir också att lättare 

skilja på de olika individer som har sökt. Texten ger en bild av hur personen 

vill framställa sig själv både vad gäller form och innehåll. 

 

Man går också igenom gamla ansökningar för att se om det är någon person 

som har sökt flera gånger. I så fall kollar man upp om det är liknande arbe-

ten, hur den gamla ansökan ser ut, om det är någon som ”skjuter hej vilt” 

eller om det är seriösa ansökningar. 

 

De fem, sex personer som bäst stämmer mot kravspecifikationen kallas till 

intervju. 

4.2.2.4. Intervjuer 

Personerna får berätta om sig själva. Vad de har för positiva och negativa 

sidor. Vad de har för framtidsplaner och så vidare. 

 

Man söker efter individens personlighet. Vilken bild de ger av sig själva. 

Det handlar om att försöka lära känna personerna. En matchning mot krav-

specifikationen sker för att kunna hitta den som är bäst lämpad. 

 

Cirka fem personer brukar väljas ut och presenteras för uppdragsgivaren 
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4.2.2.5. Presentation av kandidater 

De kandidater som bäst motsvarar kravspecifikationen presenteras för upp-

dragsgivaren. Intrycken från intervjuerna redovisas. Exempelvis att hon 

verkar vara en otrolig ordningsmänniska och har stenkoll på allt. Eftersom 

hon har sån stor erfarenhet är hon också ganska så krävande och förväntar 

sig ett professionellt bemötande. Han däremot har en otrolig glöd och är 

mycket formbar. 

 

Sedan är det upp till företaget som har anlitat Kompetensförmedlarna att 

fatta beslut om vilken av kandidaterna de vill ha. (Brinkheden & Westblom, 

2005) 

4.3. TRR Trygghetsrådet 

TRR Trygghetsrådet är till för privatanställda tjänstemän som blir uppsagda 

på grund av arbetsbrist. Det finns en motsvarighet för offentliganställda 

tjänstemän och det är Trygghetsstiftelsen. 

4.3.1. TRR Trygghetsrådets webbplats. 

Nedan följer ett citat från TRR Trygghetsrådets webbplats. Syftet med cita-

tet är att belysa hur TRR Trygghetsrådet beskriver sin verksamhet. 

 
”Om TRR Trygghetsrådet 
TRR Trygghetsrådet arbetar med outplacement och har 30 års 
erfarenhet av övertalighetssituationer i svenskt näringsliv. TRR 
grundades 1974 och omsätter cirka 1 miljard kronor per år. 
 
Grunden för verksamheten är Omställningsavtalet mellan 
Svenskt Näringsliv och PTK. Det innebär att TRRs uppdragsgi-
vare är arbetsgivar- och arbetstagarförbund. 
 
Över 32 000 företag med sammanlagt 700 000 medarbetare, 
huvudsakligen tjänstemän i det privata näringslivet, är anslutna 
till TRR. 
 
TRR är den enda aktören som utvecklat en komplett metodik 
för karriärutvecklingsstöd utifrån svenska förhållanden och är 
också ledande på den svenska marknaden.” (TRR Trygghets-
rådet, 2005) 
 
”TRRs uppdrag 
TRRs uppdrag är att utveckla och erbjuda framgångsrika för-
ändringsprocesser för anslutna företag och deras medarbetare. 
Målet är att skapa förändringskraft hos medarbetare som blir 
uppsagda på grund av arbetsbrist eller riskerar att bli det.” (Ibid) 
 
”Organisation och medarbetare i TRR 
TRR har cirka 300 medarbetare på drygt 40 platser i landet. 
Huvudkontoret finns i Stockholm och omfattar ledning, mark-
nad, utveckling, finans, administration och avgångsersättning 
(AGE).” (Ibid) 
 
”TRRs tjänster i korthet 
För chefer och ledare 
TRR informerar om olika sätt att hantera förändringar i sam-
band med arbetsbrist samt ger råd om hur processen kan han-
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teras på bästa tänkbara sätt TRR diskuterar företagets situa-
tion, behov av åtgärder samt hur vi kan delta i processen. 
 
TRR håller seminarier kring ’Chefsrollen inför uppsägningar’ 
TRR Rekryteringsservice för företag med rekryteringsbehov.” 
(Ibid) 
 
”För medarbetare som är uppsagda eller riskerar att bli det 
Du får en personlig rådgivare, som ger råd, stöd och vägled-
ning. TRR-program och aktiviteter, enskilt och i grupp, för per-
sonlig utveckling och effektiv jobbsökning. 
 
Du har möjlighet till ett visst ekonomiskt stöd för kompetensut-
veckling och företagsetablering oavsett ålder. 
 
Du får ett kompletterande inkomstskydd vid arbetslöshet, så 
kallad avgångsersättning, AGE, för uppsagda som har fyllt 40 
år och har fem års anställning i företaget.” (Ibid) 

 

Slut citat från TRR Trygghetsrådets webbplats. 

4.3.2. ”Vad vill du göra? Men gör det då!” 

Intervju med Pär Gussman på TRR. Intervjun är genomförd den 28 novem-

ber 2005. 

 

Gussman arbetar som rådgivare på TRR i Gävle. Han har tidigare bland 

annat arbetat som produktionschef på Eriksson. 

 

Gussman berättar att arbetssökande kan ses som en process med följande 

steg: 

1. Vad har hänt? 

2. Vad vill du? 

3. Leverera idén 

4. Aktiviteter 

5. Kontaktytor/medvetenhet/kunskap 

6. Nytt jobb 

4.3.2.1. Vad har hänt? 

Gussman möter människor som av någon orsak har förlorat sitt arbete eller 

är på väg att förlora det. Första steget i processen är ett personligt samman-

träffande där den personen får berätta vad som har hänt. Varför de sitter och 

samtalar med varandra. Ibland går denna fas ganska snabbt men andra 

gånger kan det vara smärtsamt och ta längre tid. 

4.3.2.2. Vad vill du? 

När man har rett ut hur det ser ut så är nästa steg att berätta vad man verkli-

gen vill. En del är helt på det klara med vad de vill medan andra kan behöva 

ganska lång tid på sig att komma underfund med vad de vill. 

 

För dem som vet vad de verkligen vill är det bara att gå vidare men för de 

som inte vet det kan vägen gå via att undersöka vad personen kan och vad 

den tidigare har gjort. Det handlar om att synliggöra erfarenheter, kunskaper 
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och färdigheter. Därefter tar marknadsföringen vid det vill säga att besvara 

frågan om hur jag når ut. 

 

Gussman pratar om livsenergi och tar som exempel Buddha, Jesus och Mo-

hammed som har 100 % livsenergi. En som är utslagen och utnyttjad kanske 

prostituerad och beroende av droger ligger på en livsenergi på 5-10 %. Be-

slut som är livsavgörande bör man endast fatta om man har en livsenergi 

som överstiger 75 %. Att bestämma vad man vill arbeta med är ett livsavgö-

rande beslut och om livsenergin är för låg så gäller det att hjälpa personen så 

att livsenergin ökar. Beroende på person föreslås olika metoder för att öka 

livsenergin. Det kan vara promenader i skogen och att reflektera över tillva-

ron, vad som känns viktigt i livet. Andra kanske har behov av någon form 

av terapi. Behoven varierar starkt från person till person. 

 

Att prioritera rätt och att göra rätt val leder till mer livsenergi. 

 

Enligt Gussman brukar de som ligger på en livsenergi på 90 % säga: ”Vad 

vill du göra? Men gör det då!” 

4.3.2.3. Leverera idén 

Denna fas består i att tydliggöra och konkretisera vad det är som individen 

vill. Att tydliggöra vilka steg som ska tas. Idag, i morgon, nästa vecka. När 

träffar och samtal ska ske. Detta arbete utmynnar i en aktivitetsplan. 

4.3.2.4. Aktiviteter 

Här görs undersökningar av olika branscher och företag som kan vara in-

tressanta. Det kan vara kartläggning av olika saker såsom kompetenskrav 

och behov hos aktuella företag/branscher. Denna fas kan resultera i att man 

upptäcker ett glapp mellan den egna kompetensen och marknadens behov 

och i så fall får man fundera på hur kompetensglappet kan överbryggas al-

ternativt att man får gå tillbaka och börja om i processen om det är så att 

glappet upplevs som för stort. 

 

Ansökningshandlingar med brev och CV produceras. Gamla kontakter ut-

forskas och intervjuas. 

4.3.2.5. Kontaktytor/medvetenhet/kunskap 

Aktiviteterna leder till nya kontaktytor vilket leder till ny medvetenhet som i 

sin tur ger ny kunskap. 

 

Focus ligger på att komma vidare och att varje intervju ska leda till en ny 

intervju. Medvetenheten om den egna förmågan och kunskapen om mark-

nadens krav ökar. Det handlar om att finna alla de arbeten som inte annon-

seras ut och det kan vara så stor del som 80 %. 

 

Efter att antal intervjuer kommer man till slut att sitta framför en person som 

har ett rekryteringsbehov som stämmer överens med min kompetensprofil. 
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4.3.2.6. Nytt jobb 

När alla ansträngningar har lett fram till nytt jobb så är det dags att fundera 

vidare. Fundera över vad som är väsentligt i livet nu. Hur utvecklas man 

vidare? Kanske det är att prioritera barnen, frun eller något annat värt att 

fokusera på. 

 

Gussman menar att vi kommer att få passera dessa faser flera gånger i livet. 

De flesta av oss kommer att få byta arbete och kanske också yrke flera 

gånger under vårt yrkesverksamma liv. (Gussman, 2005) 

4.3.3. ”Vad vill jag? Vad kan jag? Vem är jag?” 

Intervju med Robert Melin på TRR. Intervjun är genomförd den 1 december 

2005. 

 

Melin arbetar som rådgivare på TRR i Gävle. Han har tidigare bland annat 

arbetat som vägledare på Arbetsförmedlingen och har en SYO-utbildning i 

botten. 

 

Melin berättar om vägledningsprocessen. Ofta får man hoppa tillbaka och 

börja om när man märker att man inte når längre på den inledda vägen. 

1. Utreda och klargöra problemsituationen 

2. Vidga perspektiv 

3. Formulera mål och delmål 

4. Upprätta handlingsplan och genomföra den 

5. Utvärdera och följa upp 

4.3.3.1. Utreda och klargöra problemsituationen 

Grunden för allt vägledningsarbete är att få svar på frågorna: ”Vad vill jag? 

Vad kan jag? Vem är jag?” 

 

Behovet av stöd i denna fas varierar väldigt mycket från individ till individ. 

Något förenklat kan man säga att 80-talisterna vet vad de vill men 40-

talisten undrar: ”Var behövs jag?” 

 

Melins roll är att spegla tankar och att vara en katalysator. Ofta handlar det 

om att visa att individen är i ett hörn. Det gäller att inte gå i fällan och ge 

färdiga förslag utan att individen själv får lösa sina egna problem. När Melin 

lyckas riktigt bra löser individen alla sina egna problem och ser det som om 

Melin inte har bidragit med något. 

 

När problemen läggs på bordet går det att göra något åt dem. Det är först när 

man själv är medveten problemen som det är möjligt att bearbeta dem det 

räcker inte med att Melin eller någon annan ser dem. 

 

Man måste medvetandegöra sina egna åsikter och om det är så att det är 

viktigt med struktur så trivs man kanske inte på en förskola där skor och 

andra saker lätt hamnar huller om buller. 

 

Ju mer du vet om dig själv desto bättre kan du marknadsföra dig själv för 

arbetsgivare. 
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4.3.3.2. Vidga perspektiv 

Ibland kan någon säga att jag gillar X men kroppsspråket säger något annat. 

Melin berättar sina iakttagelser och bollar tillbaka: ”Du säger att du gillar X 

men ditt kroppsspråk säger något annat. Vad tror du det beror på?” 

 

Det kan också vara frågan om att fundera i nya banor. Någon kanske säger 

att: ”Lärarrollen kanske skulle vara nåt för mig men då måste jag plugga och 

det har jag inte råd med.” 

 

Melin nöjer sig inte med att någon bara säger att de inte har råd att plugga 

utan undrar om personen vet hur mycket den får kvar att leva av varje må-

nad. Oftast vet dom inte hur deras ekonomiska situation skulle se ut. Upp-

draget blir då att ta reda på hur ekonomins skulle påverkas. Undersöka vad 

CSN erbjuder, vad det finns för stipendier att söka och så vidare. Man behö-

ver ta reda på helheten innan man fattar beslut så att det sker på saklig 

grund. 

4.3.3.3. Formulera mål och delmål 

Om det är så att lärarrollen är det mest intressanta kan ett mål vara att få 

prova på lärarrollen. Delmålet blir kanske att intervjua någon lärare och att 

finna någonstans att praktisera som lärare. 

4.3.3.4. Upprätta handlingsplan och genomföra den 

Målen konkretiseras och tidsbestäms. Denna fas handlar oftast om tid. Tid 

att genomföra och reflektera över vad som sker. 

 Boka tid för intervju med lärare 

 Boka tid med skolledare för att praktisera som lärare 

 Intervju med lärare 

 Praktisera som lärare 

4.3.3.5. Utvärdera och följa upp 

”Vad har du gjort? Hur har det gått?” kan vara ett sätt för Melin att inleda 

samtalet när man har träffats några gånger. 

 

När individen är klar över vad den verkligen vill är det dags att göra en ny 

handlingsplan som leder fram till det önskade arbetet. Det kan vara studier, 

formulera ansökningshandlingar, söka nya kontakter och så vidare. 

 

De som hittar sin grej håller sig ofta inom det området. Men detta är en pro-

cess som är cyklisk. De flesta kommer att passera dessa steg flera gånger 

under livet. Oavsett om du gör större eller mindre förändringar i livet. 

 

Tillräcklig omsättning på folk skulle leda till rätt man på rätt plats. (Melin, 

2005) 

4.4. Sammanfattning intervjuer 

En gemensam nämnare i alla intervjuer är individens eget ansvar. Alla in-

tervjuobjekt betonar den enskildes roll i processen. De ger alla olika infalls-

vinklar men det är trots allt mer förenande än skiljande. 
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5. Diskussion 

5.1. Av resultatet 

Det intressanta är vad det får för konsekvenser för individen när det gäller 

hur man skaffar arbete, yrkesval, karriärplanering och egen personlig ut-

veckling. Kraven på att synas och höras har blivit större. Men det räcker inte 

med att bara synas och höras utan man måste lyfta fram sin personlighet och 

sina kompetenser. Individerna får ta ett allt större ansvar vilket också med-

för att möjligheterna att själv påverka ökar. För att lyckas på arbetsmarkna-

den behöver individen öka sina kunskaper i marknadsföring. 

 

Det finns många gemensamma nämnare mellan samhälle, marknad och 

individ. Man kan utifrån detta säga att det psykologiska perspektivet behö-

ver och får mer struktur samtidigt som marknadsperspektivet behöver och 

får mer humanistiskt fokus. En syntes av allt detta skulle kunna beskrivas 

som en marknadsföringsstrategi för att erhålla utvecklande och samhällsnyt-

tigtarbete. 

 

En sådan syntes kan se ut på många olika sätt men här presenteras en tänk-

bar variant. 

 

Förloppet beskrivs som cykliskt eftersom vi får räkna med att byta arbete 

flera gånger under vår livstid. 

 

Den teoretiska modell som presenteras nedan är en syntes av olika modeller 

och teorier och är skapad av författaren. 
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5.1.1. JobbSkaffarCykeln 

Presentera

Karriärplanera

Ansöka

UndersökaBevaka

Jobba

Presentera

Karriärplanera

Ansöka

UndersökaBevaka

Jobba

 
Figur 2 JobbSkaffarCykeln (Egen idé) 

Betonas bör att även om förloppet är cykliskt så innebär det inte att det hela 

går på räls. Exempelvis kanske man under Karriärplanera bestämmer sig 

för att arbeta som lärare men sen upptäcker man under Undersöka att den 

enda möjligheten att få jobb är att flytta. Emellertid tillåter inte familjesitua-

tionen att man flyttar. Då är man tillbaka i fas Karriärplanera och får ta nya 

tag utifrån den nya kunskapen. 

 

De olika faserna i cykeln beskrivs närmare nedan där de bryts ner i olika 

delcykler. 

5.1.1.1. Karriärplanera 

Fundera

Kompetens-

inventera

Besluta

Diskutera

Fundera

Kompetens-

inventera

Besluta

Diskutera

 
Figur 3 Karriärplanera (Ibid) 

Fundera igenom vem du är. Vad du kan och vill. Vad du har för nåt att er-

bjuda marknaden. Diskutera med vänner och bekanta för att få en mer allsi-

dig bild av dig själv. Slutligen fattar du beslut vad du vill göra och vad du 

vill få ut av det. För en del är beslutet kanske självklart medan det för andra 

kan vålla stor vånda och mycket tankemöda. Denna fas innebär att du skapar 

ditt eget personliga varumärke. 
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Frågeställningar att arbeta med: 

 Vem är jag? 

 Vad kan jag? 

o Kunskaper 

o Egenskaper 

o Erfarenheter 

 Vad vill jag? 

5.1.1.2. Undersöka 

Inventera

Jämföra

Kommunicera

Förkovra

Inventera

Jämföra

Kommunicera

Förkovra

 
Figur 4 Undersöka (Ibid) 

Inventera var det tänkta yrket/arbetet kan utföras. Undersök vad tänkbara 

arbetsgivare ställer för krav. Jämför kraven med dina egna förmågor. För-

kovra dig eventuellt för det nya arbetet men i vart fall ta reda på så mycket 

det bara går om det valda yrket/branschen/det valda företaget. Kommunice-

ra med omgivningen så att du hittar fram till tänkbara arbetsgivare. Cirka 

åttio procent av alla jobb tillsätts utan att de har annonserats ut. 

 

Frågeställningar att arbeta med: 

 Vilka jobb/yrken kan vara aktuella? 

 Vilka företag kan vara aktuella? 

 Vad har de för krav? 

 Vilka ska intervjuas för att hitta jobben? 

5.1.1.3. Ansöka 

Inventera

Formulera

Sända Inventera

Formulera

Sända

 
Figur 5 Ansöka (Ibid) 
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När du har hittat jobb att söka så är det dags att producera formalia. Invente-

ra dina kunskaper och välj ut de som är relevanta för det jobb du ska till att 

söka. Var noga när du formulerar CV och säljbrev. Författa dem och sov på 

saken. Korrekturläs noga och ta gärna hjälp av andra för att få fler perspek-

tiv. Välj lämpligt sätt att skicka ansökan. Det kan vara e-post, webbformu-

lär, vanligt brev eller kanske något annat sätt. 

 

Frågeställningar att arbeta med: 

 Hur ska min CV utformas? 

 Hur ska säljbrevet skrivas? 

5.1.1.4. Presentera 

Fantisera

Förbereda

Fokusera Fantisera

Förbereda

Fokusera

 
Figur 6 Presentera (Ibid) 

Fantisera och fundera över vilka frågor som kan komma att ställas på an-

ställningsintervjun. Förbered dig noga så att du vet vad du ska svara på van-

ligt förekommande frågor. Förbered även egna frågor. Fokusera på det som 

du vill trycka på och lyft fram det under intervjun. 

 

Frågeställningar att arbeta med: 

 Vad vill jag uppnå med intervjun? 

 Vilka styrkor ska jag trycka på? 

 Vilka frågor kan de tänkas ställa? 

 Vilka invändningar kan de tänkas ha? 

 Hur bemöter jag tänkbara invändningar? 
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5.1.1.5. Bevaka 

Kontrollera

Aktivera

Profilera Kontrollera

Aktivera

Profilera

 
Figur 7 Bevaka (Ibid) 

En fas som ofta försummas. Kontrollera hur rekryteringsprocessen ser ut så 

att du vet när det är dags att ta kontakt och på vilket sätt som är mest lämp-

ligt. Syftet är ju att profilera sig. Dels genom att visa sitt intresse i lämplig 

omfattning men även att få ny kunskap om det är så att man inte får jobbet. 

Om man kan få fram vad det är som gör att de väljer någon annan så kan det 

ge bra ledtrådar till det fortsatta sökandet. 

 

Frågeställningar att arbeta med: 

 När ska uppföljning ske? 

 Hur ska den göras? 

5.1.1.6. Jobba 

Jämföra

Analysera

Reflektera Jämföra

Analysera

Reflektera

 
Figur 8 Jobba (Ibid) 

När jag har fått nytt arbete så gäller det att jämföra det nya arbetet med de 

val jag gjorde under första fasen Karriärplanera. Detta är inte något som 

man gör första veckan på det nya jobbet men för att uppnå framgång och 

personlig utveckling bör man efter en tid sätta sig ner och analysera och 

reflektera hur väl det jag gör stämmer överens om det jag vill göra. Detta får 

sedan ligga till grund för det nya Karriärplanerandet. 

 

Frågeställningar att arbeta med: 

 Uppfyller nya jobbet mina förväntningar? 
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 Hur utvecklas jag vidare? 

5.2. Av metoden 

De intervjuade personernas integritet och vilja/förmåga att besvara frågor 

kan alltid ifrågasättas. För att minska detta problem har flera personer som 

representerar samma perspektiv intervjuats i de flesta beskrivna perspekti-

ven. 

 

En större säkerhet skulle uppnås vid en djupare studie av personer som an-

vänder sig av olika metoder för att utvecklas och att skaffa arbete. 
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6. Slutsatser 
Samhället i form av Arbetsförmedlingen ställer allt högre krav på individen. 

 

Marknaden söker den som är bäst lämpad för uppgiften vilket ställer allt 

högre krav på individen. 

 

Samhällets stöd till individen erbjuds bland annat i form av TRR Trygghets-

rådet. 

 

Marknadsföring är ett användbart verktyg för att uppnå framgång på ar-

betsmarknaden. 

6.1. Förslag till fortsatt forskning 

Det skulle vara intressant att göra en studie av de resultat som uppnås med 

strukturerat arbetsskaffande. 

6.2. Tack 

Ove Brinkheden, rekryterare på Kompetensförmedlarna som trots kort var-

sel tog sig tid att svara på mina frågor. 

Hans och Irén Byström, som har korrekturläst och kommit med värdefulla 

tips samt även stöttat mentalt. 

Pär Gussman, rådgivare på TRR som har varit vänlig att svara på mina frå-

gor samt att komma med egna kreativa tankar. 

Bengt-Åke Lindblom, min handledare som genom engagemang och 

idérikedom har stöttat mig i detta arbete. 

Robert Melin, rådgivare på TRR som har bidragit med sin syn på vägen till 

nytt jobb samt gett mig tips på nytt jobb. 

Margareta Mörtsell, chef på Arbetsförmedlingen som tog sig tid i mellanda-

garna att besvara mina frågor. 

Ulf Westblom, rekryterare på Kompetensförmedlarna som har svarat på 

frågor och vänligt påvisat fler källor. 
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