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Sammanfattning  
 
 
Bakgrund 

Vår utgångspunkt, att en hälsosam livsstil är gynnsamt i relation till yrkeslivet, innebär att vi 
ser hälsa som en resurs - hälsa kan utnyttjas i positiv bemärkelse för att marknadsföra sig 
själv.  
 
 
Syfte och frågeställningar  

Studien ämnar skapa insikt i huruvida hälsofrämjande faktorer efterfrågas av arbetsgivare i 
dagsläget, om efterfrågan kommer att förändras i framtiden samt hur arbetssökande 
presenterar sin livsstil gentemot arbetsgivare.  
 
Frågeställningarna är:  
– Efterfrågar arbetsgivare hälsofrämjande faktorer vid rekrytering av personal? 
– På vilket sätt presenterar arbetssökande sin livsstil för att marknadsföra sig mot 
arbetsgivare?  
 
 
Metod  

Kartläggning av registrerade CV:n upplagda på Arbetsförmedlingens webbplats, insända 
CV:n till en utlyst tjänst samt genomgång av platsannonser. Detta har kompletterats med 
intervjuer av två yrkesverksamma rekryterare.  
 
 
Resultat  

Det råder en ojämnvikt mellan tillgång och efterfrågan. Arbetsgivare efterfrågade faktorer 
som berör livsstilen i låg grad samtidigt som 68 % av de undersökta arbetssökandena nämnde 
sin livsstil i sitt CV/ansökan. Fritidsintressen var den vanligaste livsstilfrämjande faktorn att 
lyfta fram av männen och sociala faktorer var vanligast hos kvinnorna. 
 
 
Slutsatser  

Det man väljer att lyfta fram i sin livsstil återger vilka värderingar/värdegrund individen har, 
som i sin tur skapar det personliga varumärket. Värdegrunden eller de värderingar en person 
har fungerar som en katalysator mellan livsstilen och det personliga varumärket. Personlig 
marknadsföring kommer att bli mer vanligt förekommande i framtiden, både i teorin och i 
praktiken. Även företag kommer att behöva stärka sitt varumärke. Ur hälsosynpunkt kan detta 
i sin tur leda till att de företag som satsar aktivt på hälsoarbete kan komma att påverka den 
framtida rekryteringsprocessen. 
 
 
Nyckelord 
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Ett personligt brev är den kanske allra viktigaste delen av din 

ansökan. Det är din chans att visa vem du är och få 

arbetsgivaren intresserad av dig som person. Eftersom 

konkurrensen är hård om många jobb så gäller det att lägga 

lite tid på sin personliga ansökan för att göra den så attraktiv 

som möjligt.1 

 

                                                 
1 Karriärguiden <http://www.karriarguiden.se/blogg/personligt-varumarke-kan-konkurrera-med-cv-i-
framtiden/> (Acc. 2009-02-15). 
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1 Inledning 
 

Arbetsgivarnas ansvar för rehabilitering av sjukskrivna har blivit större. I sin tur medför det 

att kostnaderna för sjukskriven personal ökar. En hög sjukfrånvaro tidigare i arbetslivet kan 

därför innebära att arbetssökande väljs bort i en rekryteringsprocess. Detta ökar pressen på 

den enskilde att undvika att bli sjukskriven. En hälsosam livsstil kan vara en väg att gå för att 

motverka sjukdom och i förlängningen undvika att bli sjukskriven. 

 

Trots detta talas det lite om hälsans betydelse i själva rekryteringsprocessen. Kan man redan i 

rekryteringen se vem som riskerar att bli sjukskriven? Eller för att vända på det – hur kan en 

arbetsgivare försäkra sig om att den man anställer är en friskperson som med stor sannolikhet 

förblir frisk och produktiv?  

 

Hultgren diskuterar värdegrund som en viktig faktor som befäster och formar en individs 

livsstil och levnadsvanor.2 Vad anser arbetssökande vara betydelsefullt för välmåendet och 

vad väljer de att lyfta fram som goda livsstilsmönster? Vad anses vara viktigt att framhålla 

som ger mottagaren, i detta fall en eventuellt framtida arbetsgivare, en rättvisande och positiv 

bild av personen och sättet att leva? Hur kan jag profilera mig och konkurrera med andra? 

 

Ovan är några av de frågor som vi ställt oss själva och som lett fram till denna studie. 

 

 

 1.2 Bakgrund 
 

Utgångspunkten är att det är viktigt att hålla sig frisk på dagens arbetsmarknad. Vi har en 

salutogen ansats och anser därmed att man kan främja hälsan med sin livsstil på fler plan än 

att bara motverka sjukdom. Eftersom utgångspunkten är att en hälsofrämjande livsstil också 

är gynnsamt i relation till yrkeslivet innebär detta att vi ser hälsa som en resurs; att hälsa och 

livsstil kan utnyttjas i positiv bemärkelse för att marknadsföra sig själv.  

 

En förstudie med syftet att få en bild av om arbetsgivare alls efterfrågar livsstilsfrämjande 

faktorer vid rekrytering av personal genomfördes. Resultatet förde oss in på tankar om vad 

                                                 
2 Staffan Hultgren, Folkhälsokunskap (Stockholm: Bonnier Utbildning 2002), s. 120. 
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som döljer sig bakom orden ”personlig lämplighet”. Efter genomgång av tidigare forskning 

fastslogs dock att detta område var relativt välbehandlat. Flera studier talade om personliga 

egenskaper som arbetsgivare efterlyste vid rekrytering. 

 

Johansson beskriver en metod som kallas NLP (Neurolingvistisk programmering) som är en 

metod att nå framgång. Grunden i metoden är att ta fasta på det positiva och våra styrkor. Om 

vi koncentrerar oss på det funktionella och effektiva och förstärker det kommer vi uppnå goda 

resultat.3 

 

Vi kan se vikten av att lyfta fram det positiva i vår livsstil gentemot en arbetsgivare – alltså 

inte bara som en profilering och ett sätt att sälja sig själv utan på ett djupare och mer 

utvecklande plan. Genom att formulera och lyfta fram mina styrkor och positiva egenskaper 

ger jag mig själv en bra förutsättning att också utvecklas som person. Vi ser hälsa och livsstil 

som ett brett begrepp och är intresserade av att se hur arbetssökande lyfter fram sin livsstil 

som en sätt att stärka sitt personliga varumärke och därigenom bli mer attraktiv på 

arbetsmarknaden. Detta blir alltså en studie i vad lekmän, de utanför den innersta kretsen 

hälsorådgivare och den bransch de verkar i, anser vara hälsosam livsstil. I och med att vi 

undersöker vad individen lyfter fram om sig själv kan detta jämställas med vad de anser vara 

en hälsosam livsstil.  

 

 

1.3 Forskningsläge 
 

När vi sökte information och litteratur inom denna studies intresseområde fann vi inga studier 

som direkt berörde denna studies frågeställningar. Däremot fann vi forskning som berörde ett 

antal närliggande begrepp och fenomen där några begrepp som vi ansåg ha bärighet i vår 

studie återkom. Tre C-uppsatser behandlade innebörden av personliga egenskaper när 

arbetsgivare söker efter personal, utifrån ett arbetsgivarperspektiv definierar och reder de ut 

vad personliga egenskaper faktiskt innebär.  

 

Vi fann ytterligare studier, de flesta inom ekonomi, marknadsföring och personalrekrytering. 

För att marknadsföra sig, sina personliga egenskaper och styrkor inför arbetsgivare talades det 
                                                 
3 Thomas Johansson, Makeovermani: Om Dr Phil, plastikkirurgi och illusionen om det egna jaget, (Stockholm: 
Natur och Kultur 2006), s. 174-175. 
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om att förstärka sitt eget varumärke - den personliga varumärkesstrategin. Utifrån detta kom 

vi i kontakt med begreppet employer branding, vilket vi tolkat som hur ett företag stärker sitt 

varumärke som arbetsgivare i syftet att attrahera rätt arbetskraft samt behålla värdefull 

personal.  

 

Gemensamt för tidigare forskning vi kom i kontakt med inom detta område var att de hade 

samma perspektiv, de var skrivna utifrån arbetsgivarsynpunkt och studerade alltså vad 

arbetsgivarna efterfrågar när de söker personal eller vill förstärka sitt varumärke.  

 

1.3.1 Arbetsgivarvarumärke – Employer brand 

Begreppet employer brand, fritt översatt arbetsgivarvarumärke, är ett relativt nytt begrepp 

som trots det gav 3 250 000 träffar på Google.com vid en sökning den 11/4 2009.   Employer 

brand handlar om en arbetsgivares varumärke gentemot potentiella och nuvarande anställda. 

Ett arbetsgivarvarumärke innehåller precis som ett konsumentvarumärke en mängd olika 

associationer och genom att påverka dessa associationer kan man modifiera sitt employer 

brand.  

 

Ett framgångsrikt employer brand innehåller i huvudsak två delar: 

-Extern marknadsföring, som framförallt är utarbetad för att attrahera ny kompetent personal, 

ofta designad och riktad mot särskilt utvalda målgrupper.  

-Intern marknadsföring, som har till uppgift att dels upprätthålla och leverera det som 

företaget utlovar eller står för, och dels ska bidra till att behålla viktig kompetens – det vill 

säga duktig personal.  

 

Employer branding innebär alltså att identifiera vilka värderingar och mål företaget har både 

internt och externt, skapa en klar och tydlig bild av vad som särskiljer ett företag från sina 

konkurrenter samt att framgångsrikt förmedla vad som gör företaget mer åtråvärt för 

arbetstagare: Vad erbjuder företaget sina anställda som gör företaget till en attraktiv 

arbetsplats? 4 

 

                                                 
4 Kristin Backhaus, Surinder Tikoo, “Conceptualizing and researching employer branding”. School of business, 
State University of New York at New Palz, USA. Career Development International vol. 9, nr. 5 2004. S. 501-
517. <www.emeraldinsight.com/1362-0436.htm> (Acc. 2009-04-05) 
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Inom branscher med högutbildad personal kan en stor obalans komma att uppstå mellan 

tillgång och efterfrågan på kompetent personal. En effekt av detta kan bli att de 

kunskapsberoende arbetsgivarna lägger beslag på personer med störst kompetens vilket 

innebär att alla övriga företag kommer att få kämpa för att attrahera kvalificerad personal. 

Slutsatsen är att alla företag i framtiden kommer att tvingas att se över och vårda sitt 

arbetsgivarvarumärke.5 

 

Den kunskapsintensiva tjänstesektorn har inte alls drabbats av någon jobbkris. I mars månad i 

år har antalet arbetstillfällen ökat med 36000 jämfört med samma period förra året. Under 

samma period försvann 76500 arbetstillfällen inom industri- och byggsektorn. Det kan vara 

en signal om att Sverige håller på att ställa om. Utvecklingen är väntad men den påskyndas 

sannolikt av lågkonjunkturen. 6 

 

Jag är övertygad om att tjänstesektorns starka utveckling i 

förhållande till industrin bekräftar bilden av att det pågår en 

omfattande strukturomvandling i Sverige med ökad 

specialisering inom industrin och tjänstesektorn.7  

 

1.3.2 Personligt varumärke – Personal brand  

Personligt varumärke (personal brand) som begrepp och företeelse uppkom under sent 1990-

tal. Traditionellt kopplas branding ihop med konsumentprodukter men författarna menar att 

branding som strategi har blivit mer vanligt i dagens kommunikationssamhälle. 

 

Litteratur rörande personal branding ser ofta lika ut, oavsett författare eller sammanhang. 

 

Offentliga verksamheter privatiseras, företag går ihop för att minska sina kostnader, tekniska 

lösningar ersätter manuellt arbete och lönekostnader sänks genom att flytta arbetsintensiv 

verksamhet till låglöneländer. Förändringen från industri till en informationsbaserad ekonomi 

har förändrat yrkeslivet. Ett arbete i den industriella ekonomin var på många sätt tryggare och 

man riskerade inte på samma sätt bli av med sitt arbete. Den traditionella relationen mellan 

                                                 
5 Michael T Ewing, Leyland F Pitt, Nigel M de Bussy, Pierre Berthon, “Employment branding in the knowledge 
economy”, International Journal of Advertising, 21 (2002), ss. 3-22. 
6 Dagens Nyheter Ekonomi, Tjänstesektorn mår bra i krisen, 090522, Nathalie Beser <nathalie.beser@dn.se>   
7 Ibid (Lena Hagman, chefsekonom på Almega) 
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arbetsgivare och arbetstagare förändrades, numer uppmanas arbetstagaren att se sig själva 

som entreprenörer inom ett företag eller när de söker arbete.8 

 

Falk, Larsson & Sjöberg undersökte på vilka gemensamma faktorer som ligger till grund vid 

uppbyggandet av ett personligt varumärke samt vikten av att ha ett personligt varumärke. 

Konkurrensen om uppmärksamheten är betydligt större idag, det är viktigare att sticka ut från 

mängden genom att ha ett personligt varumärke. En person bör leverera det hans/hennes 

personliga varumärke lovar. Att vara konsekvent med bilden av sig själv, vad denne står för 

och vad han/hon kan erbjuda för omgivningen. De vardagliga val som görs reflekterar de 

värderingar som finns och kommunicerar ut dem till andra. Dessa värden kan formuleras i ett 

motto som passar individen och dennes varumärke.  

 

Att bygga upp sitt personliga varumärke har tidigare inriktat mot offentliga personer som 

politiker, artister och idrottsmän/kvinnor. För den enskilde individen kommer ett personligt 

varumärke främst till användning inom yrkeslivet. Författarna menar att alla har ett personligt 

varumärke men alla utnyttjar det inte, och för att öka sina chanser att synas och utmärka sig i 

den hårdnande konkurrensen på arbetsmarknaden kan utvecklandet av det personliga 

varumärket vara gynnsamt. I arbetet med att ta fram sitt varumärke granskar individen sig 

själv och tar reda på sina starka sidor. Det i sig är positivt för självförtroendet och 

självkännedomen och i förlängningen även för det personliga varumärket. 9 

 

1.3.3 Personliga egenskaper  

En C-uppsats inom medie- och kommunikationsvetenskap genomfördes hösten 2008. 

Författaren har undersökt vilka personliga egenskaper som förekommer i platsannonser 

upplagda på arbetsförmedlingens platsbank. Antalet annonser som studien omfattar är 319 

stycken uppdelade i två yrkesområden (ekonomi och kultur).  

 

 

 

                                                 
8 Daniel J. Lair, Katie Sullivan, George Cheney, “Marketization and the recasting of the professional self: - the 
Rhetoric and Ethics of Personal Branding” University of Utah Management Communication Quarterly, Vol. 18, 
No. 3, February 2005 307-343. <http://mcq.sagepub.com/cgi/content/abstract/18/3/307 >. (Acc. 2009-02-27).   
9 Malene Falk, Camilla Larsson, Jenny Sjöberg, MITT varumärke- Konsten att bygga upp ett konkurrenskraftigt 
personligt varumärke <eresurser@bib.hh.se> Högskolan i Halmstad/Sektionen för Ekonomi och Teknik (SET). 
C-uppsats 2007. <http//hdl.handle.net/2082/1418> (Acc. 2009-03-05). 
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Wikman presenterar de vanligaste egenskaperna som efterfrågas och i vilken omfattning de 

förekommer i annonser: 

 

självständig/självgående 42 % 

lagspelare/god samarbetsförmåga 37 % 

social/utåtriktad/kontaktskapande 32 % 

noggrann/detaljorienterad 29 % 

serviceinriktad/servicekänsla 28 % 

kreativ/initiativrik/idérik 23 % 

flexibel 21 % 

kommunikativ 18 % 

ansvarstagande/ansvarsfull 17 % 

glad/positiv 17 % 10 

 

Rekryteringsprocessen - med fokus på det personliga brevet är en C-uppsats som är skriven 

vid pedagogiska institutionen vid Örebro universitet. Grundtanken med den var att ta reda på 

om det personliga brevet har någon betydelse i rekryteringsprocessen. Permstäde & 

Holgersons studie kom fram till att det personliga brevet hade liten betydelse för 

urvalsprocessen. CV:n var enligt de intervjuade rekryterarna viktigast, de förklarar detta 

genom att det är svårt att bedöma det personliga brevet objektivt, de personliga egenskaper 

som brevet innehåller blir bedömda på ett subjektivt sätt av respektive rekryterare vilket 

medför en risk att urvalet inte går rätt till.11 

 

Båda dessa uppsatser är skrivna utifrån arbetsgivares perspektiv och merparten av den 

forskning och litteratur vi fann inom området tycktes behandla frågorna just utifrån 

arbetsgivarsynpunkt.  

Detta väckte intresset att bidra med ytterligare ett perspektiv; de arbetssökandes.  

 

 

                                                 
10 Wikman, Birgitta Är du självständig?: -En kvantitativ innehållsanalys av personliga egenskaper i 
platsannonser, Högskolan i Jönköping 2008. C-uppsats. 
<http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:hj:diva-8143> (Acc. 2009-05-03). 
11 Lasse Permstäde, Christin Holgersson, Rekryteringsprocessen : - med fokus på det personliga brevet 
Örebros Universitet 2006. C- Uppsats <http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:oru:diva-269> .(Acc. 2009-02-
27). 
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1.4 Syfte och frågeställningar 
 

Denna uppsats ämnar skapa insikt i huruvida hälsofrämjande faktorer efterfrågas av 

arbetsgivare i dagsläget, om efterfrågan kommer att förändras i framtiden samt hur 

arbetssökande presenterar sin livsstil gentemot arbetsgivare.  

 

Syftet ska besvaras med hjälp av följande frågor:  

 

• Efterfrågar arbetsgivare hälsofrämjande faktorer vid rekrytering av personal? 

 

• På vilket sätt presenterar arbetssökande sin livsstil för att marknadsföra sig mot 

arbetsgivare? 

 
 
1.5 Metod och urval 
 

Ambitionen har varit att i största möjliga mån skapa en neutral bas för insamlingen av 

material. Arbetssökande har varit den grupp som valts att studeras, men på ett indirekt sätt – 

alltså genom att studera redan befintliga dokument samt via intervjuer med 

personalrekryterare. Det finns en tendens att personer svarar på enkäter och intervjuer på det 

sätt som förväntas, eller på det sätt de tror förväntas av dem. Både frågornas utformning och 

vem som ställer frågorna kan alltså påverka svaren.12 Vi är medvetna om av vi som 

hälsopedagogstuderande vid GIH kan ge upphov till liknande förväntanssvar.  

 

Tanken har varit att försöka belysa frågeställningarna ur olika perspektiv för att öka bredden 

och få olika infallsvinklar på frågeställningen, så kallat metodtriangulering.13 Följande 

metoder ligger till grund för undersökningen: 

 

• Kartläggning av platsannonser på Arbetsförmedlingens webbplats 
Denna del ingick i förstudien. Det var relevant för uppsatsen att även tillföra ett 

arbetsgivarperspektiv. Att vi använde oss av Arbetsförmedlingen (AF) var för att där 

                                                 
12 Nathalie Hassmén & Peter Hassmén, Idrottsvetenskapliga forskningsmetoder, SISU idrottsböcker, Stockholm, 
2008, s. 246. 
13 Ibid., s. 281. 
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registreras de flesta annonser oavsett vilket företag som söker personal. Sökningen 

gjordes via Platsbanken14. 

 

• Intervjuer med yrkesverksamma rekryterare 
För att tillföra ytterligare bredd till arbetet var vi intresserade av att få ta del av 

erfarna rekryterares uppfattning. Det var relevant för studien att intervjua rekryterare 

dels från Arbetsförmedlingen, dels från en privat aktör på marknaden. En kvalitativ 

analys av resultaten avsågs, varför valet av intervjumetod föll på att genomföra 

kvalitativa ostrukturerade intervjuer. Den kvalitativa intervjun utgår från 

frågeområden men har inga fasta frågor, den ger information som gör det möjligt att 

förstå en företeelse, attityder eller beteenden15. 

 

• Kartläggning av insända CV:n till en utlyst tjänst och registrerade CV:n upplagda på 

Arbetsförmedlingens webbplats 
Vi har valt att studera den personliga beskrivningen (personligt brev) som bifogas till 

ett CV. Där framkommer mer mjuka värden, till skillnad från det som vanligen tas 

med på ett CV, som personuppgifter, utbildning och yrkeserfarenheter.  

 

För studien var det intressant att se på ett typfall, hur ansökningar till en utlyst tjänst 

kan vara utformade. Syftet var att göra ett nedslag i hur ansökningar till ett specifikt 

arbete kan se ut, inga ambitioner finns att utifrån detta generalisera eller dra några 

slutsatser om hur ansökningar kan se ut i andra fall. Vi fick tillgång till ett antal 

ansökningar till en utannonserad ekonomiassistenttjänst där urvalet genomfördes av 

personalansvarig på företaget.  

 

Anledningarna till valet att titta på CV:n som registrerats på Arbetsförmedlingen är 

flera. Först och främst är Arbetsförmedlingen den enskilt största aktören inom 

rekrytering.16 En annan anledning till att inkludera AF var att de, till skillnad från 

                                                 
14

 Arbetsförmedlingen, platsbanken <kundtjanst@arbetsformedlingen.se> 
<http://platsbanken.arbetsformedlingen.se/Standard/DetaljeradSokning/DetaljeradSokning.aspx> (Acc. 2009-03-
30). 
15 Bo Johansson, Examensarbetet i lärarutbildningen: undersökningsmetoder och språklig utformning, 3. uppl., 
Kunskapsföretaget, Uppsala, 2001. S. 24. 
16 Under 2007 var andelen lediga tjänster som annonserades ut via arbetsförmedlingens platsbank strax över 50% 
(Arbetsmarknadsrapport 2008:2, (Acc. 090315) 
<http://www.arbetsformedlingen.se/library/documents/Pressrum/Arbetsmarknadsrapport_2008_2.pdf>, s. 16.). 
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andra privata aktörer, inte är vinstdrivande. Urvalet genomfördes av den person på AF 

som via deras jurist fick uppdraget att ta fram det material som efterfrågats.   

 

För ett så överskådligt och tydligt resultat som möjligt presenteras resultaten från båda 

delarna tillsammans. För att kunna bearbeta materialet statistiskt valdes att skapa tre 

grupperingar av aktiviteterna. Utifrån dessa grupper formades undergrupper där de 

olika aktiviteterna kunde sorteras in. Dessa finns redovisade i bilaga 4. 
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2 Förstudie 
 

Nedan följer en beskrivning av den förstudie som delvis besvarar den första frågeställningen 

och som sedermera kom att leda fram till huvudstudien. 

 

 

2.1 Kartläggning av platsannonser 
 
I studiens inledningsfas fanns ett behov av att få en tydligare bild av vilken riktning uppsatsen 

skulle ta. En förstudie med syftet att få en bild av om arbetsgivare alls efterfrågar 

livsstilsfrämjande faktorer vid rekrytering av personal genomfördes. 

Metoden för att göra detta blev att undersöka platsannonser. Sökningen gjordes via 

Arbetsförmedlingen Internets platsbank där alla annonser det senaste dygnet valdes. Detta 

urval gav 159 träffar. För att få ett hanterbart material valdes var tredje annons från träfflistan, 

totalt 55 annonser. Materialet sorterades i undergrupper yrkesvis. Se bilaga 2.    

 

2.1.1 Resultat förstudie 

 

Efterfrågan av personlig lämplighet i respektive yrkeskategori 
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Figur 1 – Efterfrågan av personlig lämplighet i respektive yrkeskategori 
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Figuren ovan illustrerar frekvensen av hur ofta man i annonserna under respektive yrkesgrupp 

poängterade och/eller efterfrågade vikten av personlig lämplighet. I två av annonserna fanns 

en uttrycklig önskan om rökfria sökanden. I en annons där en personlig assistent söktes såg 

man gärna att de sökande hade ett intresse för musik och spel. En annons var särskilt 

intressant för studien då man i klartext eftersökte en person med en hälsofrämjande livsstil. 

 

2.1.2 Diskussion förstudie 

Resultatet förde oss in på tankar om vad som döljer sig bakom orden ”personlig lämplighet”. 

Vi fann flera relativt nya C-uppsatser som behandlade detta område. Dessa studier undersökte 

personliga egenskaper som arbetsgivare efterlyser vid rekrytering. Vi fann det intressant att 

åsikterna verkade gå isär huruvida personliga egenskaper, personlighet och livsstil faktiskt 

hade någon betydelse konkurrensmässigt.  En C-uppsats behandlade det personliga brevets 

eventuella avgörande: 

 

På frågan huruvida man ska skriva om sina fritidsintressen i det 

personliga brevet eller inte svarar E att det är trevligt, men inte 

så viktigt. E menar att det inte är det som avgör. Det kan kanske 

vara positivt om man håller på med till exempel 

ungdomsverksamhet eller är någon form av ledare. Det är 

fullkomligt ointressant att se om någon idrottar och rör på sig, 

menar E, eftersom denne inte anser sig ha rätt att värdera andras 

fritidsintressen. A säger att om det ska vara meriterande ska man 

vinkla sina fritidintressen till jobbet. C anser att det personliga 

fritidsintresset ”är en viktig grej” och att denne tittar mycket på 

vad de som söker gör på fritiden, medan D säger att denne inte är 

mer intresserad än att det är bra att man har en fritid och att det 

är positivt att vara aktiv när man är ledig.17 

 

                                                 
17 Permstäde & Holgersson, s. 32. 
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3 Teoretiska utgångspunkter 
 

Detta avsnitt inleds med att med litteraturens hjälp definiera olika kärnbegrepp som är viktiga 

för denna uppsats. Därefter följer ett avsnitt om dagens och framtidens arbetsmarknad. 

Avslutningsvis berörs individens plats på arbetsmarknaden och olika teorier om 

marknadsföring och personligt varumärke. 

 

Den autonoma människan fattar rationella och väl genomtänkta beslut och val i livet. Han/hon 

vet vilka konsekvenser dessa val kan medföra och är beredd att ta dessa konsekvenser, vara 

sig de är önskvärda eller inte.18 Det är dessa val (eller om vi hellre vill kalla de vanor och 

beteenden) som vi lyfter fram när vi vill ge en positiv bild av oss själva inför andra. Principen 

om egna val innebär att en individ väljer sitt eget liv, sina tankar, känslor, upplevelser, 

minnen och hälsa. Eller så kan hon välja att inte inse eller ta reda på att hon har ett val.19 

 

Den vetenskapliga kunskapen påstår sig vara objektiv och 

opartisk. Lekmannauppfattningar representerar en annan form 

av kunskap. Även om studier av lekmannauppfattningar inte 

går att framställa statistiskt, bygger de på generella idéer som 

delas av många. De erbjuder därmed andra diskurser som bör 

erkännas och som tävlar med och utmanar den vetenskapliga 

kunskapens sanningsanspråk.20  

 

Naidoo & Wills menar att en av utmaningarna för forskning inom folkhälsoområdet är att 

undersöka vad begreppen hälsa och välbefinnande egentligen innebär för lekmän. De 

undersökningar som gjorts är med patogen ansats och tittar alltså på kriterier som orsakar 

sjukdom, inte främjar hälsan.21 Varför inte istället undersöka symtom på hälsa?22 

 

 

                                                 
18 Jenny Medin & Kristina Alexandersson. Hälsa och hälsofrämjande: - en litteraturstudie  
  (Lund: Studentlitteratur 2000), s. 83. 
19 Hultgren, s. 105. 
20 Jennie Naidoo & Jane Wills, Folkhälsa och hälsofrämjande insatser (Lund: Studentlitteratur 2007), s. 74. 
21 Ibid., s. 74. 
22 Ibid., s. 75. 
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3.1 Livsstil och hälsa 
 

En hälsosam livsstil innebär att ta ansvar för sin egen hälsa - 

både till kropp och själ - att röra sig regelbundet, äta bra mat 

och planera sitt arbete, men också att kunna sätta gränser. Att 

ägna sig åt sådant som känns roligt, meningsfullt och 

avkopplande.23  

 

Livsstil är ett uttryck som ursprungligen myntades av Max Weber, och som hos honom 

närmast var liktydigt med socioekonomisk status. Begreppet användes sedan inom 

personlighetspsykologin för att beteckna en människas, väsentligt subjektivt bestämda, 

målinriktade handlingar. Under 1970-talet började termen användas inom den 

samhällsmedicinska sfären, utan referens till samhället runt omkring. Särskilt vanligt är 

begreppet inom hälsoupplysningen där rök-, drog-, motions- och kostvanor ofta betraktas som 

livsstilsfaktorer.24  

 

Vi har olika levnadsvanor och det är dessa som påverkar hur vi mår: 

- vårt sociala umgänge, 

- vilken miljö vi bor och arbetar i,  

- vilka matvanor vi har, 

- konsumtionen av alkohol och tobak, 

- hur vi sköter vår kropp genom fysisk aktivitet25 

 

Begreppet livsstil och levnadsvanor är komplext att konkretisera. Det finns olika tolkningar 

och definitioner. Vi ser ingen större skillnad på begreppen livsstil och levnadsvanor varför de 

kommer att användas synonymt i denna uppsats.   

 

En hälsofrämjande livsstil är gynnsamt i yrkeslivet, vilket innebär att hälsa kan ses som en 

resurs: Att hälsa kan utnyttjas och användas i positiv bemärkelse för att marknadsföra sig 

själv.  
                                                 
23 Hälsostegen i Stockholms län, Monica Ahlqvist <halsostegen@bostream.nu 
<http://www.halsostegen.com/battrehalsa.html.> (Acc. 2009-03-05). 
24 Urban Janlert, Folkhälsovetenskapligt lexikon (Stockholm: Natur och Kultur 2000), s. 195. 
25 Karolinska Universitetssjukhuset, Margareta Hamark Informationsdirektör. 
<http://www.karolinska.se/sv/Verksamheternas/Sjukdomar-tillstand--besvar/Folkhalsa/> (Acc. 2009-02-15) . 
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En holistisk ansats betonar människans förmåga att kunna förverkliga de mål han/hon vill 

uppnå. Känner individen att den möjligheten finns, då menar holistikern att hälsa finns hos 

individen. Det behöver inte vara så att målen uppnås, det är sekundärt för upplevelsen av 

hälsa så länge känslan finns att möjligheten finns.26 Sjukdom i sig ses inte som ohälsa, 

däremot kan en sjukdom vara orsak till att ohälsa uppkommer förutsatt att den begränsar 

individen att uppnå sina mål.27  

 

Om det finns någon handling, av betydelse för målet, som 

individen ej kan utföra eller något mål som hon inte kan nå – 

då har hon ohälsa. Det är individens förmåga att utföra en 

handling som är det primära.28   

 

Aaron Antonovsky ville inte definiera vad hälsa var utan koncentrerade sig på orsaker till att 

hälsa uppkommer (determinanter).29  

 

 

3.2 Värdegrund 
 

En persons värderingsgrund avspeglas i dennes attityder, beteende, livsstil och levnadsvanor. 

Många beslut har sitt ursprung i den personliga värdegrunden30 som framförallt formas under 

de 30 första levnadsåren31. Hultgren diskuterar värdegrund som en viktig faktor som befäster 

och formar en individs livsstil och levnadsvanor. Därför är det av vikt att diskutera en persons 

värdegrund för att kunna förändra ett beteende eller vana.32 

   

Hälsans värdegrund är ett förhållningssätt att möta 

människor, att kunna hantera olika situationer  

samt insikt i vilka förutsättningar som främjar hälsa.33  

 

                                                 
26 Medin & Alexandersson, s. 47. 
27 Ibid., s. 49.   
28 Ibid., s. 48. 
29 Ibid., s. 63. 
30 Hultgren, s. 102-103. 
31 Ibid., s. 119. 
32 Ibid., s. 120. 
33 Ibid., s.103. 
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En värderingsgrundad övertygelse kan vara att du anser att det är viktigt att vara en människa 

som tillför energi på sin arbetsplats. För att skapa de bästa förutsättningarna till att leva upp 

till detta kan den personliga PR–planen vara att tillföra energi på olika sätt; Att välja en 

allsidig och näringsrik kost, att motionera, odla goda relationer eller prioritera en god 

nattsömn. Dina praktiska handlingar kommer då att gå hand i hand med den värdering du gett 

uttryck för.34 

 

Vi tar våra värderingar för givna, de blir sanningen och styr 

våra val och beslut – trots att vi oftast är omedvetna om vad 

vi har för värderingar.35 

 

Olika litteratur använder begreppen värdegrund, värderingsgrund och en persons värderingar. 

Vår tolkning är att de har liknande innebörd och har därför valt att använda dem synonymt i 

denna uppsats. 

 

 

3.3 CV – Curriculum Vitae  
 

CV - curriculum vitae (latin), levnadslopp, levnadsteckning, 

biografiska notiser. På senare år har uttrycket, särskilt i 

förkortningen cv, kommit att avse en kort levnadsbeskrivning med de 

meriter man önskar åberopa t.ex. vid en anställningsansökan.36  

 

Per Frykman menar att traditionella skriftliga CV:n är statiska dokument som inte säger 

tillräckligt mycket om personen som söker jobb. Han poängterar att utbildning inte längre är 

en direkt konkurrensfördel i rekryteringssammanhang, det är snarare är att betrakta som ett 

minimikrav för vissa jobb.37  

 

                                                 
34 Isabel Werner Runebjörk, Ditt personliga varumärke: Om retorik, värderingar och förtroende, (Malmö: Liber 
2004), s. 132. 
35 Ibid., s. 50. 
36 Nationalencyklopedin, Arne Ekman, ansvarig utgivare <arne.ekman@ne.se> 
<http://www.ne.se/artikel/148730> (Acc. 2009-03-05).  
37 Karriärguiden 
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Jag tycker att man bör satsa på att bygga sitt personliga varumärke, 

det blir din hårdvaluta och ett unikt löfte om vad du kan tillföra en 

arbetsgivare. Ett CV tar ju bara upp dina tidigare erfarenheter och 

säger inte mycket om din framtida potential.38 

 

Fortsättningsvis i denna studie kommer begreppet CV användas i betydelsen hela det skrivna 

dokument som en arbetssökande upprättar och presenterar för en arbetsgivare. 

 

 

3.4 Personligt varumärke 
 

Meningen med att skapa ett varumärke är att skapa kännedom 

och att knyta positiva värden till ett företag, en tjänst eller en 

vara, för att underlätta beslutsfattandet för konsumenterna (i 

en vid bemärkelse) av varan, tjänsten eller företaget. Alltså 

skapa en genväg.39  

 

Allt som inte ryms i ett CV ryms istället under ditt professionella varumärke, säger Per 

Frykman. Han menar att egenskaper och attityd kommer att bli allt viktigare i 

rekryteringssammanhang i framtiden. Som Frykman uttrycker det väljer många arbetsgivare 

hellre en individ med rätt inställning och fel utbildning än en med alla formella meriter men 

fel inställning.40 

 

Marknadsföringen ska syfta till att skilja den enskilde arbetssökanden på ett positivt sätt från 

övriga arbetssökande med likvärdig bakgrund och/eller erfarenhet och meriter, att särskilja sig 

med hjälp av sin värderingsgrund. 

 

 

                                                 
38 Karriärguiden  
39 Werner Runebjörk, s. 73. 
40 Karriärguiden  
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Förutom att vara bäst i sin idrott gäller det även att differentiera sig 

från konkurrenterna, göra sin identitet känd genom att 

marknadsföra sig för att tilltala så många intressenter sin möjligt i 

sin omgivning.41 

 

Ett personligt varumärke skapas på två plan. Dels utvecklas det i en inre process där individen 

görs medveten om sin värdegrund, tydliggör detta i några kärnformuleringar och planerar för 

att synliggöra det genom att skriva en personlig marknadsföringsplan.  

Dels byggs det personliga varumärket genom att i yttre framtoning, budskap och handlingar 

visa vad han/hon står för.42  

 

 

3.5 Arbetsmarknad 
 

Utgångspunkten är att konkurrensen om jobben ökar samtidigt som företagen blir mer måna 

om att behålla sin nyckelpersonal. Den ekonomiska nedgången i världen och i Sverige 

drabbar arbetsmarknaden med full kraft. Arbetslösheten bedöms öka från 6,1 procent (2008) 

till 11 procent år 2010 och värst kommer ungdomar och män som arbetat inom industri och 

byggnadsverksamhet drabbas. Företag planerar för fortsatt kraftiga minskningar av antalet 

anställda vilket bland annat indikeras av höga varseltal och allt färre lediga platser. 

Sysselsättningen beräknas minska med 110 000 personer 2009 och med 150 000 personer 

2010.43  

 

                                                 
41 Anton Holmberg & Fredrik Essevad, Personliga idrottsvarumärken: mer än en idrottsstjärna, Examensarbete 
10 p vid Sport Managementprogrammet 2003-2006  på Idrottshögskolan i Stockholm, 2006:50 (Stockholm: 
Idrottshögskolan, 2006), s. 4. 
42 Werner Runebjörk, s. 132. 
43 Arbetsförmedlingen, Tord Strannefors, 010-486 99 29, Över en halv miljon arbetslösa år 2010 – 
Arbetsförmedlingens reviderade prognos för 2009 och 2010. 
< http://www.arbetsformedlingen.se/Go.aspx?a=84260 > (Acc. 090511). 
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Överskotten på arbetskraft ökar framöver och detta drabbar vissa 

yrken synnerligen hårt. Dessa överskott återfinns i första hand 

inom yrken med kortare utbildningar[…]Det blir framför allt 

nedskärningar på arbetsuppgifter som blivit överflödiga på grund 

av teknikutveckling och strukturomvandling. Dessa jobb kommer 

därför inte att återkomma i gammal skepnad.44 

 

3.5.1 Ohälsa på arbetet 

Statens sammanlagda kostnader för sjukskrivningar, sjukersättningar och förtidspensioner 

2003 uppgick till ungefär 110 miljarder kronor – en ökning med nästan 50 % på fyra år. 

Samma år gick antalet förtidspensionärer för första gången över en halv miljon människor.45 

 

Från 1997 till idag har samhällets årliga kostnader för sjukskrivning ökat från ca 20 till 40 

miljarder kronor. Räknas även kostnader för arbetsskador och förtidspensioner blir 

totalkostnaden för staten 108 miljarder kronor.46  

 

Sjukskrivningarna visar tendens att gå ner i perioder av lågkonjunktur och upp vid 

högkonjunktur. Forskare har tagit fram två hypoteser för att förklara detta. Den ena är att det 

råder en slags dragspelseffekt. De svagare på arbetsmarknaden har lättare att få anställning i 

högkonjunktur och kommer in på arbetsmarknaden. När tiderna blir sämre är det de som får 

gå först. Den andra hypotesen är att lågkonjunktur har en disciplinerande effekt på 

arbetstagarna. När tiderna är goda finns många lediga arbeten och rädslan för att förlora 

arbetet är inte så stor. I en lågkonjunktur blir människor försiktigare och kanske inte anser sig 

ha råd att vara sjukskrivna.47     

 

3.5.2 Att motverka ohälsa på arbetet 

Trots att många blir sjuka på sitt arbete menar Naidoo & Wills att arbetslöshet skapar mer 

ohälsa än arbete. Förvärvsarbete gör att ekonomin förbättras, både hos individen och i 

                                                 
44 Var finns jobben: - Bedömning för perioden 2009 och en långsiktig utblick, Arbetsförmedlingen  
<http://www.arbetsformedlingen.se/library/documents/rapporter/2009/vjf2009.pdf> (Acc. 090315) s. 6. 
45 Töres Theorell, (red.), Den höga sjukfrånvaron - sanning och konsekvens, Statens folkhälsoinstitut, 
Stockholm, 2004 < http://www.fhi.se/PageFiles/3235/R200415denhogasjukfranvaron.pdf > (Acc. 2009-02-17) s. 
11. 
46 Landstinget i Östergötland, Informationsansvarig Annika Hjertkvist <annika.hjertkvist@lio.se>   
<http://www.lio.se/templates/PageWithColumn.aspx?id=11180> (Acc. 2009-03-05). 
47 Töres Theorell (red.), s. 57-58. 
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samhället i stort. Självkänsla och självförtroende stärks och människor får ett socialt nätverk 

och en upplevelse av mening i livet.48 

 
Grunden för harmoni i tillvaron är goda familjerelationer, en stabil 

vänkrets och arbetskamrater. Möjligheten att känna delaktighet, 

inflytande och gensvar gör tillvaron meningsfull.49 

 

Hälsofrämjande arbete är en paraplyterm för alla de handlingar som sker för att göra det 

lättare för individen att göra hälsosamma val. Hälsofrämjande verksamhet handlar om att 

förbättra hälsotillståndet för såväl enskilda individer som grupper.50 

 

Diskussioner förs kontinuerligt kring hur företag ska kunna hålla sina anställda friska. Stort 

arbete och mycket pengar läggs ner på att förhindra sjukskrivningar och ohälsa på 

arbetsplatsen och att rehabilitera redan sjukskriven personal. Kostnaderna för förtidspension, 

sjukpenning och rehabiliteringspenning har under åren 2000 och 2001 ökat med i genomsnitt 

750 miljoner kronor per månad eller 25 miljoner kronor om dagen.51  

 

3.5.3 Framtidens arbetsmarknad 

80-talisterna kommer är namnet på en enkätundersökning som genomfördes 2001 och bygger 

på material som samlats in bland dagens unga precis innan de ska utexamineras från 

gymnasieskolan. Undersökningen har genomförts årligen från 1989. Totalt har drygt 10 000 

unga tillfrågats. Författarna diskuterar kring morgondagens arbetskraft och hur arbetsgivare 

kan behålla den nya generationens arbetskraft. De menar att värderingar blir allt viktigare som 

ett sätt att hantera personal både vid rekrytering och för att de anställda ska finnas kvar i 

organisationen. Det är viktigt att en arbetsgivare tar ställning till vilka värderingar de står för 

och att det genomsyrar organisationen. Detta för att skapa en bra arbetsmiljö och göra det 

lättare för den anställde att relatera och skapa lojalitet till arbetsgivaren.52 Även vikten av att 

just värderingarna efterlevs betonas som en kritisk fråga för en arbetsgivare. Lever företaget 

inte som det lär kommer de anställda att märka det och vända det ryggen. Detta innebär även 

                                                 
48 Naidoo & Wills, s. 266. 
49 Ylva Gullman, Prima liv: Hälsa, (Farsta: Korpen 1993), s. 30. 
50 Medin & Alexandersson, s. 111. 
51 Kiell Tofters & Friis, Lennart (red.), Hälsokapital: småföretagets hälsa och ekonomi, 1. uppl., 
Konsultförl./Uppsala Publ. House, Uppsala, 2003, s. 92. 
52 80-talisterna kommer: om kollektiva egoister, självuppoffrande livsnjutare och andra ungdomar, 1. uppl., 
Konsultförl./Uppsala Publ. House, Uppsala, 2002, s. 114. 
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att arbetsgivaren måste avstå att anställa personer som inte delar företagets värderingar, även 

om han eller hon passar i övrigt eller om det råder brist på arbetskraft.53   

 

Författarna skiljer på grundläggande och ytliga värderingar. Det förra har man med sig hela 

livet och ändras endast vid extrema händelser och det senare är mer trender, attityder och 

åsikter som kan förändras över tid. De lyfter även fram den starka kopplingen mellan 

värderingar och livsstil och att människor med liknande värderingar har liknande livsstil och 

vice versa. 54  

 

Tillvaron blir alltmer värderingsstyrd – det är människors olika 

värderingar, livsstilar, intressen och världsåskådning som styr 

deras liv. Även om man som arbetsgivare bara är intresserad av att 

rekrytera nödvändig kompetens så tar de rekryterade personerna 

med sig sina värderingar till arbetet.55 

 

För att personalen ska kunna identifiera sig med arbetsgivaren krävs det att de tar ställning till 

vilka värderingar de vill visa utåt.  

 

Det kräver att arbetsgivaren har motsvarighet till en personlighet – 

värderingar, moraluppfattning, visioner, livsstil, människosyn och 

världsåskådning. Detta gäller i synnerhet för att på lång sikt kunna 

rekrytera rätt. Morgondagens arbetskraft vill kunna identifiera sig 

med och ha en personlig relation till arbetsgivaren och inte bara 

arbetskamraterna.56 

 

 
 

                                                 
53 Ibid., s. 90.  
54 Ibid., s. 16  
55 Ibid., s. 111. 
56 80-talisterna kommer, s. 119. 
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4. Resultat och diskussion 
 

Resultaten presenteras i två kapitel: 

4.1 Intervjuer  

4.2 Kartläggning av arbetsansökningar och CV:n 

 

Kapitlen är indelade i avsnitt, efter varje avsnitt förs en diskussion kring resultaten samt 

eventuell koppling till relevant litteratur.  

 

 

4.1 Intervjuer 
Nedan presenteras huvudsakliga resultat från två intervjuer med rekryterare. Resultaten är 

indelade i tre avsnitt: 

• Personlig lämplighet kontra yrkeskompetens  

• Arbetssökandes tillvägagångssätt 

• Arbetsmarknadens i ett historiskt perspektiv 

 

Rekryterarna benämns löpande i texten som Rekryterare 1 (R1) och Rekryterare 2 (R2). För 

närmare presentation av rekryterarna samt den frågemall som utgjort underlag för intervjuerna 

hänvisas till Bilaga 3. 

 

4.1.1 Personlig lämplighet kontra yrkeskompetens 

I denna del belyser vi förhållandet mellan skallkrav – alltså den kompetens som är 

grundläggande eller ett krav för att vara kvalificerad för en viss tjänst – och börkrav – de mer 

personliga egenskaper som kan vara önskvärda. Vi ställde även frågor om och vad uttrycket 

personlig lämplighet kunde innebära mer konkret och vad de hade för tankar kring det. 

 

R1 menade att personlig lämplighet är det som kan behövas förutom vad hon beskrev som  

skallkraven, det vill säga grundkompetensen för arbetet. Hon talade om urval och gav ett 

exempel från en utlyst tjänst som gett mer än 2500 kvalificerade sökanden. 
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[…]”det är inte någonting ovanligt att vi får så många 

ansökningar, och vi måste få ner tratten, och det här med 

personlig lämplighet, det kommer ju liksom på slutändan på 

denna tratt så att säga. Vi grovgallrar, grupperar och får fram 

ett urval 1.”57 

 

R1 beskrev också uttrycket personlig lämplighet som ”väldigt delikat, och ibland mer en 

känsla så… mer än någonting man kan visa på ett papper… ” 

 
R2 höll med om att det var svårt att definiera innebörden av personlig lämplighet, men också 

att det delvis kunde förklaras med att den som lagt ut annonsen inte vill avslöja för mycket 

om vilka personliga egenskaper och lämplighet man söker efter. Hon menar att det finns en 

risk att man får svar som man frågar. Hon framhåller dock att den personliga lämpligheten är 

av stor betydelse. 

 

[…]”det är inte bara den formella kompetensen, det är hur 

viktigt som helst, och det blir mer och mer viktigt dessvärre, 

med det sociala.” 

 

R2 återkom ofta till att det är kunden som styr och att det är uppdragsgivaren som sätter 

ramarna. När hon får ett uppdrag får en kund får hon ofta i samband med det urvalskriterierna 

från kunden. Det förekommer att kunden ställer krav eller har önskemål som rör sig utanför 

lagar om diskriminering, till exempel att kandidaten skulle vara i en viss ålder, kön eller ha 

visst etniskt ursprung. R2 ser lite i sitt uppdrag (som hon uttryckte det) att försöka uppfostra 

kunden och skickar därför ibland kandidater som är ”jokrar” – alltså kandidater som inte 

stämmer helt överens med kundens önskemål. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
57 R1 – bandupptagning, i författarnas ägo 
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Både R1 och R2 talade om personlighetens betydelse. R1 menade att CV:s säger en del men 

inte är tillräckligt, och det är därför det ställs kompletterande frågor vid en intervju. 

 
 

”Kunskap och kompetens det kan man utveckla. Men 

personligheten tar mycket längre tid att utveckla om det nu går, 

man trubbas av och förändras. […]Då talar vi inte bara 

kunskap utan väldigt mycket förmåga.”58 

 

Båda två ansåg att det var viktigt att undersöka huruvida en person haft hög sjukfrånvaro eller 

varit borta längre perioder från arbetet av någon anledning. Ingen av rekryterarna 

kontrollerade antalet dagar via A-kassa eller Försäkringskassan utan ställde dessa frågor till 

referenterna.  

 

Diskussion 

Personlig lämplighet är ett vanligt förekommande uttryck i platsannonser, någonting som 

även framkom av vår förstudie (kapitel 2).  

 

Vi har sett en tendens att adjektiv (egenskaper) kan vara både innehållslösa och svårtolkade. 

Det är svårt att definiera vad som döljer sig under dessa. Vad betyder det exempelvis att 

någon är socialt kompetent? Vi tolkar det som att det arbetsgivaren egentligen efterfrågar är 

hur en person är, inte vad man kan. Det kan alltså ha en avgörande betydelse för om man får 

arbete eller inte. Vi väljer att se detta som att arbetsgivare i hög grad efterfrågar 

livsstilfaktorer när de söker ny personal, däremot frågar man mer sällan om livsstilsfaktorer 

som främjar hälsa. Vi kan dock göra kopplingen att den personliga lämpligheten bygger på 

den värdegrund individen har, och som speglas i sin livsföring, de val man gör och hur man 

framställer sin personlighet. Detta utvecklas vidare under rubriken slutsatser. 

 

R2 uttrycker att det sociala blir allt viktigare och att det inte enbart är positivt. Vår tolkning är 

att hon med detta menar den sociala kompetensen och de inte är alla som besitter hög sådan. 

Dessa personer riskerar alltså att hamna utanför arbetsmarknaden i högre grad i framtiden.  

 
 
 
                                                 
58 Ibid 
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4.1.2 Arbetssökandes tillvägagångssätt 

Syftet med detta avsnitt var att få en bild av rekryterarnas upplevelser om vad och på vilket 

sätt arbetssökande själva väljer att lyfta fram i en intervjusituation för att marknadsföra sig.  

 

Både R1 och R2 ansåg att de vanligaste svaren rörde familjesituationen, men ofta kommer de 

arbetssökande åter in på arbetsrelaterade områden. R1 uttryckte det så här: 

 
”En del, berättar om då vad de har arbetat med. Väldigt 

faktabaserat, upprepar kanske CV:t lite grann och berättar vad 

de har gjort.”59 

 
R2 påpekade att det viktigaste trots allt är kompetensen som kärnvärde, och andra delar hade 

mindre betydelse. Hon menar att i en intervjusituation är den arbetssökande trots allt ganska 

styrd. Hon antydde också att det arbetsrelaterade kan riskera att komma i skymundan för det 

privata. 

”Och är det så att det är någon som börjar prata för mycket 

om sitt privata då drar jag också öronen åt mig… Det är alltså 

en ganska liten del, om det inte är så att tjänsten kräver det.”60 

 
R1 tyckte att vad man svarar här kan spegla personligheten, och att det kan se olika ut 

beroende på jobbet de söker.  

 

R1 uppgav att det vanligaste sättet var att belysa sina livsstilsvanor och sin aktiva fritid redan 

i sitt personliga brev, och tillade att det inte var det första de tittade på. Hon talade också om 

att det blivit mer och mer vanligt att skicka med ett foto i sin ansökan. 

 
[…]”och då kan man ju se, är man solbränd eller har smärt 

kropp eller vältränad eller så... det är ju också en signal.”61 

 

 

 

 

                                                 
59 R1 – bandupptagning, i författarnas ägo 
60 R2 – bandupptagning, i författarnas ägo 
61 R1 – bandupptagning, i författarnas ägo 
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Vi fick ett lite annorlunda svar när vi talade med R2. Hon upplevde inte att kandidaterna 

framhåller sin livsstil i någon större utsträckning. 

 

”Det är väldigt styrt i en intervju vad kandidaten svarar på 

egentligen. Det är inte så vanligt att de tar upp saker själva, 

det är inte så.”62 

 
Diskussion 

När kandidater får berätta fritt om sig själva så är det många som återigen pratar om sin 

yrkesmässiga bakgrund. Detta trodde en av rekryterarna kunde bero på att intervjusituationen 

är relativt styrd och kandidaten befinner sig i en vad R2 beskrev ”låst situation”.  

 

Vi tycker att det är anmärkningsvärt att man alltså väljer att upprepa information som 

arbetsgivaren redan innehar. En persons värdegrund skapar och utvecklar enligt Frykman det 

personliga varumärket. Här har man möjlighet att uttrycka vem man är och särskilja sig från 

andra arbetssökande, en chans många väljer att inte ta. Detta kan dock bero på flera saker. 

Antingen väljer man i och med detta den säkra vägen, ditt CV är ändå det som fått kandidaten 

att komma på intervjun och torde därför vara intressant för arbetsgivaren. Man kan även ha en 

stark tro på att det är ens yrkesmässiga professionalism som kommer att ge en jobbet – man 

gör ett medvetet val att vidareutveckla och framhålla sina kvalifikationer, det är oväsentligt 

vilka livsstilsfaktorer en person väljer att lyfta fram. Det väsentliga är att mottagaren, i det här 

fallet arbetsgivaren, får en uppfattning om vilka livsstilsval personen i fråga har gjort. 

 

Werner Runebjörk menar att det personliga varumärket byggs genom yttre framtoning, 

budskap och handlingar. Detta kan kopplas till det sätt man väljer att betona sin livsstil, vare 

sig man gör det genom fotografier, genom att nämna att man åker längdskidor eller om man 

förstärker sin framtoning med hjälp av andra värdeladdade namn och märken, exempelvis 

Friskis & Svettis. 

 

Rekryterarna ansåg inte att det inte var så vanligt att arbetssökande presenterade sin livsstil, 

även om det förekom att man exempelvis pratade om sina fritidsintressen. Det är intressant att 

det verkar bli vanligare att sända med foto på sig själv i en ansökan. Alltså använder man 

utseendet i marknadsföringssyfte, och hur man ser ut säger någonting om den livsstil man har. 
                                                 
62 R2 – bandupptagning, i författarnas ägo 
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Rekryterare R2 poängterade vikten av att inte diskriminera människor som söker arbete i 

urvalsprocessen, där fick inte förekomma några gråzoner. Trots det kan vi se vi en risk för 

diskriminering om utseende är faktor som avgör, vi har svårt att se poängen med att efterfråga 

foto i en platsannons om utseendet inte spelar roll. 

 
Så här uttryckte R1 det: 
 

”Vi frågar mer allmänt vad man gör på fritiden, och frågar 

inte mera direkt om hälsan, om det inte är så att det är 

någonting som väcks hos oss. Till exempel om det är någon 

som har en stor kroppshydda, då kan vi ju fråga lite grann 

mer omkring om det, faktiskt”63 

 
 
4.1.3 Arbetsmarknaden i ett historiskt perspektiv 

R1 uppfattade en skillnad i hur vi pratar om hälsa idag. Tidigare pratades det om ohälsa och 

om sjukfrånvaro, idag pratar man om hälsa och vill arbeta mer proaktivt. Hon ansåg att hälsa 

på arbetet var en viktig bit, liksom arbetet med att bygga upp och bibehålla hälsan. Hon tyckte 

det var svårt att uttala sig angående hur framtidens arbetsmarknad kommer att te sig, men 

antydde att andra värden kan komma att ta mer plats när den yngre generationen tar över. 

 
 

”Det finns ju studier på att den yngre 70/80-talisterna värderar 

jobb på ett annat sätt än de som är födda på 40 – 50 talet, och 

att ha kul på jobbet, familj, vad man arbetar med… alltså 

grunden… Värdegrunden i företaget är viktigt.”64 

 

Även R2 lyfte fram att det finns generationsskillnader. Hon menade att de yngre har bättre 

självförtroende att marknadsföra sig och är mer vana vid att framhäva sig själva. 

R2 såg också tendenser att yngre personer oftare vill arbeta med just det man är intresserad 

av, och att det för dem kan vara viktigare att arbetsplatsen stämmer överens med deras egna 

värderingar än vad det är för äldre personer. 

 

                                                 
63 R1 – bandupptagning, i författarnas ägo 
64 R1 – bandupptagning, i författarnas ägo 
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På frågan om de trodde att levnadsvanor kommer att ha mer eller mindre plats i framtiden ur 

ett arbetsmarknadsperspektiv fick vi följande svar från R1: 

 

”Det är ju klart att det ändå är intressant att lyfta fram hur 

man lever... jag menar… Alltså det kan ju vara så att man 

väljer mellan två likvärdiga kandidater och i ett sånt fall klart 

att det spelar en roll… Det är ju inte avgörande för att om man 

så att säga kvalificerar sig från en början, men klart om man 

är arbetsgivare vill man ju så klart på något sätt försäkra sig 

om att den är personen är på något sätt frisk va? Eller kanske 

inte börjar med att sjukskriva sig, det ligger ju stora kostnader 

i det…”65 

 

Diskussion 

Personerna vi intervjuade besitter lång yrkeserfarenhet och därför var vi intresserade av att få 

deras syn på hur arbetsmarknaden förändrats över tid. Vår förhoppning var också att få en 

inblick i hur framtiden kan se ut, ur en professionell synvinkel.  

 

Vår utgångspunkt var att företag skulle kunna göra stora vinster genom att från början 

rekrytera personal som är mån om att leva hälsosamt, därför är det för oss lite förvånande att 

se hur lite fokus det trots allt ligger på detta i en rekryteringsprocess. Företag arbetar gärna 

proaktivt med hälsa säger R1, vi ställer oss frågande till varför inte detta tankesätt finns med 

redan i rekryteringen. Ett bestående intryck vi fått av intervjuerna är att många av våra 

frågeställningar verkade vara helt nya för både R1 och R2. Känslan var att området 

rekrytering och hälsa var relativt nytt för dem trots lång yrkesverksam erfarenhet inom 

personalområdet.  

 
I litteraturen kan vi se en framtidsvision att det blir allt viktigare att företags värderingar 

överensstämmer med arbetstagarens. Rekryterarna förstärkte denna bild under intervjuerna. I 

rapporten 80–talisterna kommer menar författarna att den yngre generationen kommer att 

ställa ökade krav på företagen att uppfylla sin företagsprofil och värderingsgrund för att vara 

en attraktiv arbetsplats, vilket också rekryterarna höll med om.   

 
                                                 
65 R1 – bandupptagning, i författarnas ägo 
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4.2 Arbetsansökningar och CV:n 
 

I detta kapitel redovisas sammanställningen av de arbetsansökningar och CV:n som utgjort 

vårt underlag. Det bestod av totalt 25 skriftliga ansökningar till en tjänst som 

redovisningsekonom på ett svenskt företag samt 22 stycken CV:n som slumpvist tagits fram ur 

Arbetsförmedlingens CV-databas.  

 

Vi exkluderade totalt nio dokument där ej tillräcklig information fanns för att kunna behandla 

materialet, exempelvis dokument där det saknades uppgift om ålder eller kön. Av de 

återstående 38 dokumenten innehöll tolv ingen personlig information inom våra valda 

kategorier. Alltså innehöll 26 ansökningar/cv:n information om livsstil (68 %). Medelåldern 

var 38,5 år och könsfördelningen var 23 stycken kvinnor (60 %) och 15 män (40 %).  

 

Vid genomgången har vi valt att sammanställa och kategorisera ett antal områden i det 

personliga brevet. Materialet har delats in i tre kategorier:   

• Fritidsintressen (figur 2) 

• Fysisk aktivitet (figur 3) 

• Sociala faktorer (figur 4) 

 

I figur 5 och 6 sammanställs kategorierna och presenteras i kvinnor respektive män.   

 

Efter varje avsnitt förs en diskussion kring resultaten samt eventuell koppling till relevant 

litteratur.  

 

I bilaga 4 finns en redovisning av vår kategorisering och en förklaring till vad som ingår i de 

olika begreppen.   
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Figur 2 – Förekomsten av aktiviteter inom kategorin fritidsintressen 
  
 

Totalt angav 22 personer (59 %) någon eller några former av fritidsintresse som en 

livsstilsfaktor. Som figuren visar var friluftsliv den vanligaste aktiviteten följt av kultur.  I 16 

dokument fanns ingen information inom detta område angivet. I undergruppen friluftsliv 

kategoriserades aktiviteter som segling, trädgård och att vara ute i naturen. Kultur innehåller 

aktiviteter som att gå på museum och ”mat och dryck”. 

 

Diskussion 

Det finns alltså en skillnad i antalet träffar mellan de olika aktiviteterna. De största grupperna 

kultur och friluftsliv tolkar vi som ”aktiva aktiviteter” som ofta äger rum utanför bostaden. 

Att framhålla detta sänder signaler om den aktiva människan som medvetet söker sig till natur 

och kultur. Det kan vara anledningen till att så många väljer att nämna detta, kanske det är 

mindre positivt att framhålla att man på sin fritid ägnar sig åt ”passiva aktiviteter” som 

heminredning eller datorer.  
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Figur 3 – Förekomsten av aktiviteter inom kategorin fysisk aktivitet 

 

Totalt angav 19 personer ( 50 %) någon form av fysisk aktivitet som en livsstilsfaktor. I 

undergruppen träning kategoriserades aktiviteter som fotboll, löpning och Friskis & Svettis. 

Rekreation innehåller aktiviteter som fjällvandring, golf och skidåkning. 

 

Diskussion 

Vi kan konstatera att hälften av de arbetssökande väljer att nämna att de på något sätt är 

fysiskt aktiva. Detta innebär inte att den andra hälften är fysiskt inaktiva, men säger någonting 

om vad som anses vara av vikt att framhålla gentemot arbetsgivare. Av alla registrerade 

livsstilfaktorer fann vi varumärkesnamn nämnas vid ett enstaka tillfälle. Hur kommer det sig 

att man inte drar nytta av andra starka varumärken för att profilera sig själv? Vi tror att detta 

kan bero på framförallt två saker. Antingen är man omedveten om möjligheten och har inte 

funderat i de banorna, eller så är man rädd för att de signaler man sänder i och med att göra 

detta kan leda till att skapa en bild av sig själv som inte är önskvärd av mottagaren. 
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Figur 4 – Förekomsten av faktorer inom kategorin sociala faktorer 
 

Totalt angav 23 personer (61 %) någon form av sociala faktorer i sin ansökan. Som figuren 

visar var vänner det som nämndes mest frekvent. Av de 14 personer som angav barn som en 

faktor valde en kvinna att framhålla att hon ej hade barn. I 15 av fallen fanns ingen 

information inom detta område angivet.  

 

Diskussion 

De rekryterare vi intervjuade menade att det var de sociala aspekterna i livsstilen som var 

vanligast för en arbetssökande att tala om, framförallt familjesituationen. Räknas faktorerna 

familj, barn och gift/sambo samman (Figur 4), som vi antar innefattas i begreppet 

familjesituation som rekryterarna talade om, är detta den klart största gruppen. Sociala 

faktorer har en inverkan på hur vi mår som individer, vårt sociala umgänge och relationer till 

anhöriga och övrig social omgivning spelar en stor roll för vår upplevda hälsa. Våra relationer 

har alltså betydelse för vår livsstil. Werner Runebjörk talar om att våra värderingar kan vara 

sanningar som styr val och beslut trots att vi ofta kan vara omedvetna om vad vi har för 

värderingar. Vi tror att många människor är omedvetna om att relationer kan spela roll för 

livsstilsval. Att man väljer att tala om sin familj och sina relationer så frekvent i en 

anställningssituation säger något om att man värderar sociala faktorer högt i sin livsstil.  

 

Ett intressant nedslag var att på en ansökan hade en individ lyft fram att hon inte hade barn. 

Orsaken till det framkom inte av ansökan. Våra diskussioner kring orsaken har främst handlat 

om att barnlöshet eventuellt kan ses som en fördel gentemot andra sökanden. Har någon små 
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barn räknar kanske en arbetsgivare med att denne kommer att vara borta mer på grund av att 

barnet blir sjukt, ska skolas in på dagis och så vidare. Det är givetvis diskriminerande att välja 

bort en sökande av dessa orsaker med vi tror trots allt att det förekommer.  
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Figur 5 – Sammanställning av antalet faktorer inom respektive kategori, män - kvinnor 

 

Figuren ovan visar de absoluta värdena uppdelade på män respektive kvinnor. Notera att det 

är de totala värdena och att de inte har ställts emot antalet svarande i respektive grupp.  

 

För att få en mer rättvisande bild presenteras resultaten även genomsnittligt i Figur 6, alltså 

antal faktorer per person. Anledningen till att snittet i vissa fall blir över 1,0 är att personen 

lyft fram flera faktorer inom samma område. 

 

 

35 



Genomsnittliga antal faktorer

1,26

0,96
1,13

1,27

0,73

2,2

0

0,5

1

1,5

2

2,5

Faktorer

Antal

Kvinnor 1,13 0,96 1,26

Män 2,2 0,73 1,27

Fritidsintressen Fysisk  ak tivitet Sociala fak torer

 
Figur 6 – Sammanställning av genomsnittliga antalet faktorer inom respektive kategori, män – 
kvinnor.  
 

Omräknat i antal faktorer per person visar resultatet att jämvikt råder bland män och kvinnor 

när det gäller de sociala faktorerna. Den största skillnaden visas i området fritidsintressen där 

männen anger någon form av fritidsintresse i nästan dubbelt så hög grad som kvinnor.  

 

Diskussion 

Det område som är minst vanligt att lyfta fram är alltså Fysisk aktivitet. För både män och 

kvinnor. Anledningen till det kan vara att arbetsgivare inte efterfrågar den ”kompetensen” och 

tolkas därmed som oviktigt av den arbetssökande.  

 

En sak som slagit oss är att de sociala faktorerna lyfts fram i förbifarten. Många skriver att de 

är gift och har barn som en inledning i det personliga brevet. Vi har två möjliga förklaringar 

på detta, den första förklarar fenomenet genom tradition och etikett. Att inleda ett brev mjukt 

och ofarligt är ett sätt att bryta isen och skapa en personlig relation till läsaren. Den andra är 

att den som skriver brevet väljer att lyfta fram just barnen och familjen för att han eller hon 

anser att det är det viktigaste i hans/hennes liv och att möjligheterna att intressera läsaren ökas 

mest genom att framhålla just dessa saker redan inledningsvis.  

 

De rekryterare vi intervjuade menade också att sociala faktorer var vanligast att framhålla, 

särskilt då i intervjusituationen. Det är familjen och vännerna som man berättar om när man 
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får tillfälle att tala fritt om sig själv. I en intervjusituation kan den sökande känna sig nervös, 

då kan detta vara ett tryggt och bekant ämne att tala om.    

 

Vår förstudie visade att det i 24 % av platsannonserna nämndes personlig lämplighet som ett 

urvalskriterium. Inom Vård/Omsorg var frekvensen 47 %. Även intervjuerna visade att den 

personliga lämpligheten var av stor betydelse i en rekryteringsprocess. R1 pratade om börkrav 

som ett sätt att formulera vad personlig lämplighet innebär. Begreppen börkrav kan liknas vid 

de personliga egenskaperna och som vi tolkat det – de värderingar som en person har (som i 

sin tur interagerar med en persons livsstil). Alltså är börkraven det som särskiljer en sökande 

från en annan eller för att prata i marknadsföringstermer – det personliga varumärket. Det är 

det som vi kan påverka direkt och framhäva på olika sätt. 

 

 

4.3 Metoddiskussion 

 
Utgångspunkten till att använda källforskning som datainsamlingsmetod var att vi 

eftersträvade en bredd i svarsalternativ gentemot respondenterna. Vi har med hjälp av öppna 

frågor fått ett material där intervjupersonerna fått möjlighet att på egen hand resonera kring 

frågeområdena. Vi föreställer oss att om någon får en direkt fråga i vilken omfattning livsstil 

påverkar deras chans att få arbete eller om vi nämner att vi är blivande hälsopedagoger från en 

Idrottshögskola riskerar att få missvisande resultat. Risken är att respondenterna väljer att 

svara det de tror att vi vill höra. Målet var att hitta ett sätt att samla in data som var så ofärgad 

(ur en subjektiv/personlig vinkel) som möjligt.  

 

4.3.1 Intervjuer 

Det fanns flera anledningar till att vi valde intervjuer som komplement till vår studie. En av 

utgångspunkterna till varför vi valde att tala med personalrekryterare var att de i sin yrkesroll 

möter och talar med ett stort antal arbetssökande människor och därigenom formar en relativt 

bred uppfattning om vad de vanligaste profileringssätten är. Rekryterare torde helt enkelt ha 

en bra bild av vad arbetssökande väljer att lyfta fram som gynnsamt. En annan viktig aspekt 

var att vi inte själva ville tala direkt med kandidaterna. Ett alternativ till intervjuer hade 

kunnat vara att genomföra en enkätundersökning bland arbetssökande till exempel på 

Arbetsförmedlingen. Risken med detta är dock att vi som utformare av enkäterna medvetet 
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eller undermedvetet begränsar resultatet genom valet av svarskategorier. Vi eftersträvade en 

så öppen frågeställning som möjligt och gjorde bedömningen vi skulle riskera att missa 

viktiga resultat genom avgränsning med ett givet antal faktorer. Hänsyn togs också till det 

etiska perspektivet när det gäller att vända sig direkt till arbetssökande individer, som ofta kan 

befinna sig i en svår livssituation. 

 

Detta var en aspekt som sedermera kom att bekräftas av R1: 

 

”Ofta befinner sig ju de arbetssökande i kris när de kommer 

till oss… Det är ju en svår situation alltså”.66 

 

4.3.2 Ansökningar/CV:n 

Syftet med denna metod var att få en så objektiv bild som möjligt av vilka hälsofrämjande 

faktorer arbetssökande lyfter fram. Vi valde bort intervju och enkätundersökning som metod 

då vi bedömde att frågor om livsstil och hälsa skulle kunna påverka resultatet.  

 

Anledningen till att vi valde att ta ut ansökningar för en specifik tjänst var att vi ville få en 

ögonblicksbild av hur det kan se ut på dagens arbetsmarknad. Detta kompletterades med 

dokument från AF:s CV-databas för att ytterligare fördjupa underlaget.  

 

4.3.3 Validitet och reliabilitet 

Validitet innebär att man verkligen har undersökt det man vill undersöka och ingenting 

annat67.  Vid utformningen av underlaget till intervjuerna togs hänsyn till uppsatsens syfte 

och frågeställningar. Trots detta framkom även resultat som kan sägas låg utanför uppsatse

intresseområde. Dessa resultat har vi valt att inte redogöra för i denna uppsats. De svar som 

redovisas anser vi ha hög relevans när det gäller att ge svar på våra frågeställningar och därför 

ha tillfredsställande grad av validitet. 

ns 

                                                

 

Reliabilitet, tillförlitlighet, innebär att mätningarna är korrekt gjorda. Åtgärder ska vidtas för 

att förhindra att tillfälligheter påverkar resultatet. Andra som avser använda samma 

datainsamlingsmetod bör komma fram till liknande resultat 68. 

 
66 R1 – bandupptagning, i författarnas ägo 
67 Torsten Thurén, Vetenskapsteori för nybörjare, 1. uppl., Runa, Stockholm, 1991, s. 22. 
68 Thurén, s. 23. 
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När man väljer intervjuer som datainsamlingsmetod finns alltid en risk att reliabiliteten 

påverkas. Människor upplever och tolkar situationer annorlunda, och kan därför ge olika svar 

på samma frågeställning. Det har dock varit vår önskan att få en ”mjukare” bild av 

verkligheten än vad som kan åstadkommas med hjälp av insamlat data såsom statistik då 

ämnet som sådant kan vara komplext. 

 

Reliabiliteten kan klart ha påverkats av valet av intervjupersoner, företag samt av oss som 

genomfört intervjuerna. Försök att minimera påverkan har gjort genom att låta andra än 

författarna själva välja intervjupersoner. Både rekryterare 1 och rekryterare 2 blev kontaktade 

via en medarbetare på respektive företag. Ingen av författarna var bekant med rekryterarna 

sedan tidigare. 

 

Graden av standardisering är beroende på hur mycket ansvar som lämnas till intervjuaren när 

det gäller frågornas utformning och inbördes ordning69. Eftersom vi aldrig haft intentionen att 

utifrån intervjuerna vare sig jämföra eller generalisera men samtidigt eftersträvat en så snarlik 

intervjusituation i de båda intervjuerna som möjligt, föll valet på att genomföra 

semistrukturerade intervjuer. 

 

Vi avsåg att göra en kvalitativ analys av resultaten varför en strukturerad intervjumetod föll 

bort som alternativ. I en ostrukturerad intervju lämnar frågorna maximalt med utrymme för 

intervjupersonen att svara inom70. Vi bedömde att det fanns en risk för att en strukturerad 

intervjumetod oavsiktligt skulle kunna begränsa viktiga resultat och ville därför uppmana 

intervjupersonerna att tala fritt kring sitt ämne via en öppen intervjustruktur. 

 

Att intervjuerna ägt plats på intervjupersonernas respektive arbetsplats kan ha påverkat 

svaren. Antingen kan detta ha haft en begränsande inverkan på svaren på grund av att man är 

iklädd sin yrkesroll i högre grad så länge man befinner sig på sin arbetsplats. Eller så kan 

detta ha haft motsatt inverkan då man kan känna sig trygg och bekväm på sin arbetsplats och 

därför kan tala mer obehindrat. Vi har svårt att dra några slutsatser på hur omständigheterna 

                                                 
69 Ulla Tebelius & Runa Patel (red.), Grundbok i forskningsmetodik: kvalitativt och kvantitativt, 
Studentlitteratur, Lund, 1987. S. 102. 
70 Ibid., s. 103. 
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påverkat just våra intervjupersoner. Vi kan dock ej bortse från det faktum att svaren hade 

kunnat se annorlunda ut om vi valt en annan plats för att genomföra intervjuerna på. 

Bandinspelning genomfördes vid båda intervjutillfällena. Transkriberingen skedde ordagrant 

men har i vissa fall skrivit om från tal – till skriftspråk för att undvika missuppfattningar 

grundat på fel i meningsuppbyggnad eller syftningsfel. Ur transkriberingarna har valda delar 

av intervjuerna lyfts fram. Den fullständiga skrivna informationen finns i författarnas ägo och 

kommer att makuleras efter att uppsatsen tryckts och publicerats. 

 

Båda författarna var närvarande under intervjuerna för att i största möjliga mån standardisera 

intervjuprocessen. Intervjuerna genomfördes också vid samma tid på dygnet för att minimera 

skillnader i engagemang och intresse grundat på mänskliga faktorer.  

 

Intervjupersonerna informerades både skriftligt (se bilaga 5) och muntligt om att resultaten 

från intervjuerna skulle presenteras anonymt, både vad gäller företaget de arbetade på samt 

vad gäller personlig identitet. Detta för att skapa en trygghet i att våga tala fritt om deras egen 

uppfattning om sanningar och omständigheter. Trots detta finns en risk att respondenterna 

undvikit att berätta viktiga delar eller erfarenheter för att skydda sig själva samt företaget de 

arbetar på. 

 

Kartläggningen av insända CV:n och ansökningar har gjorts utifrån befintligt material som ej 

varit anpassat efter vår studies syfte och frågeställningar. Detta kan ha påverkat resultaten i 

olika riktningar. Vår påverkan på materialet både vad gäller urval och information har varit 

liten, vilket inneburit att delar av det material vi fått tillgång till varit obrukbart på grund av 

ofullständig information. Denna gallring av materialet kan ha påverkat studiens validitet och 

reliabilitet. 

 

Att direktkontakt med arbetssökande undvikits kan också ha påverkat studiens resultat. Frågor 

som berör hälsa, livsstil, beteenden, värdegrund och liknande tror vi hade kunna påverka 

studiens reliabilitet negativt. Hur människor lever sina liv, vilka sociala relationer de har och 

det faktum att de faktiskt söker arbete kan vara känsligt att prata om och svara på frågor om. 

Risken för att svar på direkta frågor om detta skulle bli otillförlitliga bedömdes därför som allt 

för hög. Här fanns också en etisk aspekt att ta hänsyn till. 
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5 Slutsatser  
 

Denna studie har fått oss att dra två slutsatser. Den första är vad vi valt att kalla den 

personliga varumärkespyramiden som är ett sätt att grafisk illustrera de resultat och analyser 

som studien har utmynnat i. Den andra delen är en framtidsvision där diskussioner förs kring 

termen branding och marknadsföring. Arbetsgivarvarumärke är en företeelse som vi tror 

kommer att bli mer uppmärksammad både av arbetsgivare och av arbetstagare i framtiden. 

 

 

5.1 Den personliga varumärkespyramiden 
 

Den sociala förmågan och kompetensen blir allt viktigare i en rekryteringsprocess. Detta kan 

innebära att andra kompetenser och färdigheter blir mindre viktiga. En individ måste både 

vara medveten om sin värdegrund och dessutom tydliggöra den inför andra. Hultgren menar 

att värdegrunden avspeglas i individens attityder, beteende och livsstil. Kopplingen mellan 

värderingar och livsstil poängteras även av undersökningen 80-talisterna kommer.  

Enligt Backhaus innehåller ett konsumentvarumärke en mängd olika associationer och genom 

att påverka dessa kan man modifiera sitt varumärke. I den personliga varumärkespyramiden 

finns ett antal påverkbara faktorer framförallt i grundstapeln livsstil. Det man väljer att lyfta 

fram i sin livsstil återger vilken värdegrund individen har, värdegrunden fungerar som en 

katalysator mellan livsstilen och det personliga varumärket.   

 

Att ha en bred livsstil innebär att basen i pyramiden innehåller element från alla tre delar; 

fysisk aktivitet, fritidsintressen och sociala faktorer. Man får ett bredare fönster för sin 

personliga lämplighet. Alltså – bredden på din livsstil ökar möjligheten att få arbete. En smal 

livsstil bidrar däremot till att värdegrunden också blir smalare och ditt fönster minskar. En 

avgränsad livsstil kan å ena sidan innebära att man får ett smalare fönster och därigenom 

också begränsar sitt personliga varumärke. Å andra sidan kan man se detta fenomen som en 

spetskompetens, det vill säga att en person väljer att fördjupa sina kunskaper inom ett och 

samma område och därigenom har en smal, men djup kompetens. Man skulle kunna jämföra 

det med att vara specialist eller generalist. En generalist är bra på många saker – har ett brett 

spektrum av karriärmässiga möjligheter att söka sig till. Nackdelen för generalisten är att 
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denne inte är ”bäst” på någonting. Han/hon kan lite om mycket med specialisten kan mycket 

om en liten del.  

 

Specialisten har alltså en mindre arena att agera på, och kanske inte har samma variation i 

arbetsområden som generalisten men får å andra sidan tillgång till tjänster och positioner som 

generalisten inte skulle få tillgång till på grund av bristande kompetens.  

 

 

 

Personlig 
lämplighet
Utifrån värderingar

formas ett personligt 
varumärke

Värderingar/Värdegrund
värderingar samverkar med livsstilen och 
utgör grunden till huruvida den personliga 

lämpligheten överensstämmer med en 
utlyst tjänst 

Livsstil
Fritidsintressen - Fysisk aktivitet - Sociala faktorer

Livsstilen är basen i den personliga delen av ett CV. Livsstilen påverkar 
värderingarna - genom att ändra livsstilen kan också värderingarna/ 

värdegrunden förändras 

Det 
personliga 
varumärket

CV
I CV:t och det 

personliga brevet 
finns utrymme för 

att presentera 
livsstilen och på
det sätt förstärka 

det personliga 
varumärket. 

CV
I CV:t och det 

personliga brevet 
finns utrymme för 

att presentera 
livsstilen och på
det sätt förstärka 

det personliga 
varumärket. 

Krav-
specifikation
I platsannonsens 
kravspecifikation 
kan egenskaper 
som personlig 

lämplighet 
förekomma.

Krav-
specifikation
I platsannonsens 
kravspecifikation 
kan egenskaper 
som personlig 

lämplighet 
förekomma.

 
Figur 7 – Den personliga varumärkespyramiden 

 

För att bygga den personliga varumärkespyramiden på ett effektivt sätt gäller det alltså att 

veta vilken inriktning personen vill att toppen ska ha – ska den vara bred och trubbig 

(generalist) eller smal och spetsig (specialist). För att påverka utseendet på toppen måste 

individen börja nedifrån. Det är utseendet på basen som formar toppen på pyramiden. Det 

kanske inte är livsstilen som direkt påverkar varumärket, däremot blir de aspekter som lyfts 

fram ur livsstilen helt avgörande för det personliga varumärket.       
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5.2 Framtidsvision 
 

Arbetsplatser och företag hävdar ofta att deras arbete genomsyras av promotivt hälsoarbete, 

vilket kan innebära allt från ergonomiska arbetsställningar till att bjuda på frukt istället för 

fikabröd. En arbetsplats som hävdar vara hälsosam har ofta hälsomål uppsatta vilket innebär 

att arbetsplatsen ska präglas av hälsofrämjande åtgärder och främja hälsosamma 

livsstilsvanor. I en rekrytering borde alltså en hälsosam livsstil vara en konkurrensfördel. Om 

nu företag ska verka för en hälsosam arbetsmiljö med friska medarbetare borde de också 

efterfråga hälsosam personal. Rekryterare 1 bekräftar också bilden att man generellt arbetar 

mer proaktivt nu jämfört med tidigare. Företags arbete för en frisk arbetsplats kan starta redan 

i rekryteringssituationen, men detta resonemang verkar inte vara förankrat bland företag idag. 

Vore inte det mest proaktiva draget vara att anställa personal som redan från början har större 

sannolikhet att tillhöra en friskgrupp snarare än riskgrupp, och som alltså höjer hälsotalen 

istället för att riskera att sänka dem? 

 

På samma sätt som företag i framtiden kommer att behöva arbeta på att stärka sitt employer 

brand kommer arbetssökande behöva stärka sitt personliga varumärke i och med att 

konkurrensen om arbeten ökar. Vi kan se tydliga kopplingar till ekonomiska teorier om 

marknadsföring och reklam. Dessa har modifierats något men ser i stort sett identiska ut 

oberoende av vilken typ av vara som ska framhållas. På samma sätt tror vi att personlig 

marknadsföring kommer bli mer vanligt förekommande i framtiden, både i teorin och i 

praktiken. 

 

Oavsett om man skapar ett brett personligt varumärke eller smalt men djupt kommer de 

personer som lyckas skapa ett framgångsrikt personal brand att i framtiden få en mycket stark 

konkurrensfördel. Det är dessa individer som kan ställa krav på sina framtida arbetsgivare och 

i och med detta efterfråga ett lika starkt employer brand, vilket ger en slags växelverkan. 

 

Svårigheten att bygga sitt personliga varumärke kan vara att veta i vilka arenor man ska 

verka. En idrottsman eller en musiker har andra kanaler att utnyttja vilka en okänd 

”Svensson” sällan blir insläppt på. Däri ligger svårigheten för icke-offentliga personer som 

vill odla sitt personliga varumärke. Vi ser att det mest naturliga sammanhanget blir inom den 

professionella karriären. Det är en avgränsad arena där individen har mycket att vinna på att 

agera utifrån varumärkesfrämjande teorier. De karriärtips som vi idag kan ta del av i bland 
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annat massmedia kretsar många gånger kring nätverk. Att man ska bygga och underhålla det 

professionella nätverket för att i framtiden ha olika möjligheter att använda sig av dessa. Vi 

ser detta som ett första steg mot vår framtidsvision.  

 

Ur hälsosynpunkt kan detta i sin tur leda till att de företag som satsar aktivt på hälsoarbete kan 

komma att påverka den framtida rekryteringsprocessen. Om företag sänder ut signaler om att 

arbetsplatsens employer brand värdesätter hälsa och hälsosamma medarbetare kommer det i 

sin tur att attrahera individer som är hälsomedvetna och som i sitt personal brand väljer att 

framhålla detta.  

 

Eftersom rekryterarna vi intervjuade ofta återkom till att det är uppdraget och kunden som 

styr drar vi slutsatsen att idag efterfrågas en hälsosam livsstil i liten grad av arbetsgivare. 

Men, ökar efterfrågan bör också tillgången öka. Detta leder till att också 

rekryteringsprocessen kan komma att se annorlunda ut när en hälsosam livsstil efterfrågas i 

högre grad. Om företag sänder ut ökade signaler om att en hälsosam livsstil hos deras 

anställda är önskvärd kan det vara intressant att studera eventuella skillnader och förändringar 

i rekryteringsprocesser och arbetsansökningar. 
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Bilaga 1 
 
KÄLL- OCH LITTERATURSÖKNING 
 
Frågeställningar:  

– Efterfrågar arbetsgivare hälsofrämjande faktorer vid rekrytering av personal? 
 
–    På vilket sätt presenterar arbetssökande sin livsstil för att marknadsföra sig mot 

arbetsgivare?  
 
 
VAD? 
Ämnesord Synonymer 
Arbetsmarknad, arbetssökande, cv, employee 
brand, kravprofil, livsstil, personligt brev, 
personligt varumärke, rekrytering, 
rekryteringsprocess 

Curriculum Vitae, personal brand, personal 
branding 
 

 
 
 
VARFÖR? 
Sökorden överenskommer med vårt ämne för uppsatsen. Eftersom vårt område enligt vår uppfattning 
är relativt outforskat har vi försökt göra sökningar även inom närliggande områden. Vår sökning har 
främst varit inriktad på svenska söksidor och databaser, dels grundat på få relevanta träffar 
internationellt, dels på grund av att vårt syfte är att studera frågeställningarna utifrån förhållanden på 
den svenska arbetsmarknaden. 
 
 
 
 
KOMMENTARER TILL SÖKSTRÄNGAR 
Ämnet verkade vara relativt outforskat. Vi fann forskning inom närliggande områden, ofta ur andra 
perspektiv (ekonomiskt, marknadsföringsmässigt etc.). Det var heller inte självklart i vilken databas 
ämnet hörde hemma. DiVA gav flest relevanta träffar och dessa gav i sin tur tips på annan litteratur 
inom samma ämneskategori. Det var lättare att finna studier som behandlade personliga brev/CV i 
kombination med personliga egenskaper – detta låg dock utanför vårt intresseområde. Trots att 
sökningen via google inte gav ett hanterbart material gav den ändå tips och information som hjälpte 
oss vidare i sökningen. Den huvudsakliga litteratursökningen har genomförts via GIH:s 
bibliotekskatalog och Libers katalog.   
 
 
 
HUR? 
Databas Söksträng Antal  

träffar 
Antal relevanta 
träffar 

Nationella DiVA 
 
 
 
 

Arbetsmarknad 
Arbetsmarknad+livsstil 
Arbet* +livsstil 
Arbetssökande 
CV 

290 
0 
11 
40 
129 

Ej behandlat 
0 
1 
2 
2 
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Sociological 
Abstracts (CSA) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SweMed+ 
 
 
 
 
 
google.se 
 
GIH bibliotekets 
katalog 

Curriculum vitae 
Employee brand  
Kravprofil 
Livsstil 
Livsstil +CV 
Livsstil +varumärke +arbets* 
Livsstil +varumärke 
Personligt brev 
Personligt varumärke 
Personal brand 
Personal branding 
Rekrytering 
Rekryteringsprocess 
 
 
 
CV 
Curriculum vitae 
Curriculum vitae and lifestyle 
CV and lifestyle 
CV and recruiting 
Recruiting 
Recruiting and lifestyle 
Employ* and lifestyle 
Employment and lifestyle 
Employment and lifestyle and personal 
Employ* and brand* 
Employer brand* 
Employee and brand* 
Employee brand 
Personal brand 
 
Livsstil 
Livsstil cv 
Rekrytering 
 
 
 
Skriva cv 
 
 
Livsstil 
Hälsosam livsstil 
Livsstil cv 
Arbet* livsstil 
Rekrytering 

0 
8 
32 
12 
1 
0 
5 
1 
9 
43 
28 
174 
19 
 
 
 
1222 
238 
2 
2 
3 
7180 
27 
1493 
728 
166 
525 
34 
81 
3 
7 
 
1506 
0 
0 
 
 
 
634000 
 
 
179 
4 
0 
22 
50 

0 
1 
2 
1 
0 
0 
0 
1 
4 
4 
4 
12 
1 
 
 
 
Ej behandlat 
Ej behandlat 
0 
0 
0 
Ej behandlat 
0 
Ej behandlat 
Ej behandlat 
0 
Ej behandlat 
4 
Ej behandlat 
0 
1 
 
Ej behandlat 
0 
0 
 
 
 
Ej behandlat 
 
 
Ej behandlat 
0 
0 
4 
0 
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Bilaga 2 

 

Yrkeskategorier, förstudie 

 

• Vård/omsorg 
Sjuksköterska, Sjukgymnast, Personlig assistent, Verksamhetschef, Sjukvårdscontroller, 
Assistent, Socialsekreterare, Läkarsekreterare, Vårdare, Tandsköterska 

 
• Säljare 
Säljare, Innesäljare, Fältsäljare 
 
• Restaurang 
Restaurangbiträde, Kock, Gatuköksbiträde 
 
• IT/data/ekonomi 
It-konsult, Redovisningsekonom, Ekonomichef, Ekonomiansvarig 
 
• Skola/Högskola 
Pedagog, Professor, Högskolelektor, Lärare, Förskollärare, Rektor, Forskarassistent 
 
• Service/administration 
Hemstädare, Hemhjälp, Prenumerationsansvarig, Turistinformatör, Orderhandläggare, 
Växeltelefonist, Sekreterare 
 
• Teknik/miljö 
Ventilationstekniker, Miljöstrateg, Näringslivsutvecklare, Mätingenjör 
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Bilaga 3 
 

Presentation av intervjupersoner samt intervjuunderlag  
 

Rekryterare 1 (R1) arbetar på Arbetsförmedlingen som internrekryterare. R1 har även arbetat 

som arbetsförmedlare i många år. 

 

Rekryterare 2 (R2) arbetar på ett rikstäckande börsnoterat bemannings- och 

rekryteringsföretag och har mångårig erfarenhet från rekryteringsbranschen.  

 
 
Intervjufrågor/underlag 
 
Upplever ni att kandidater själva talar om sin hälsa vid intervjuer? 
- 
Kan du ge några exempel? 
-  
”stor vikt läggs vid personlig lämplighet” är en relativt vanlig fras i platsannonser. Skulle du 
kunna berätta lite om vad du tolkar att det kan innebära? 
- 
Spelar livsstil och levnadsvanor någon roll när det gäller anställning och rekrytering? 
- 
I så fall, på vilket sätt? 
- 
Vilka är de vanligaste svaren på frågan ”Kan du berätta lite mer om dig själv”? 
- 
Upplever du att det finns en skillnad i vad olika åldersgrupper talar om i den fria 
intervjudelen? 
- 
I så fall, kan du ge några exempel? 
- 
Vad tror du skulle kunna vara en fördel att lyfta fram när det gäller livsstil? 
- 
Tror du att livsstil kommer att spela en större eller mindre roll när det gäller anställning av 
personal i framtiden? 
- 
Har du någon teori om varför? 
- 
Upplever du att kandidater marknadsför sig själva med hjälp av andra varumärken t.ex. 
Friskis och Svettis, Friluftsfrämjandet etc? 
- 
Vad skulle du rekommendera att man som arbetssökande framhöll när det gäller just sin 
livsstil? 
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Bilaga 4  
 

Kategorisering och begreppsbeskrivningar av arbetsansökningar och CV:n 
För att kunna bearbeta materialet statistiskt valde vi att skapa tre grupperingar av 

aktiviteterna. Utifrån dessa grupper formade vi undergrupper där de olika aktiviteterna kunde 

sorteras in. 

 
 
Fritidsintressen Svar Frekvens
resor Resa. Resor. Att resa. 7
inredning Pyssel med huset.Inredning Heminredning. 5

kultur 
Lära språk. Läsa. Aktier. Piano. Musik. Film. Teater. 
Böcker. Konst. Historia. Matlagning. Mat & dryck. 18

friluftsliv 

Hästar. Ute i skärgården. Trädgård. Båt. Hunden. Katten. 
Fiske. Natur. Vara utomhus. Djur. Segling. Båtliv. Vara ute 
i naturen. Trädgårdsarbete. 22

datorer & teknik Datorer. Teknik. Bilsport "Folkrace". Lastbilar. MC. Bilar. 7

Fysisk aktivitet        Svar Frekvens

rekreation 
Simning. Fjällvandring.Vattenskidor. Skidor. Skidåkning. 
Spela golf.  9

yoga/avkoppling Träna yoga. Avkoppling              2 

träning 
Fotboll. Dans. Fysisk träning. Löpning. Basket. Träna på 
gym. Jogga. Sport. Friskis&Svettis. Ridning. Träning. 18

promenader Promenader 4

Socialt Svar Frekvens
familj Familj. Familjen. 8
vänner Vänner. Människor. 13
barn Barn. Hockeymamma. Hockeypappa. Vuxna barn. Ej barn. 14
gift/sambo Sambo. Gift. 13
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Bilaga 5 
 
 
 

     Eleonore Eriksson 
Fredrik Roström 
Hälsopedagogprogrammet 180 p, 
Gymnastik & Idrottshögskolan  

    
 

 
Ansökan om att få tillgång till Arbetsförmedlingens CV-databas i forskningssyfte 
 
 
 
Som handledare till Eleonore Eriksson (EE) och Fredrik Roström (FR) intygar jag att EE och 
FR är studenter vid Gymnastik- och Idrottshögskolan (GIH) i Stockholm och att EE och FR 
avser att genomföra en studie (C-uppsats) i enlighet med de intentioner som beskrivs i bilagda 
dokument (som beskriver studiens problemområde, utgångspunkter, syfte, metod och 
principer för forskningsetiska riktlinjer).  
 
Gymnastik- och Idrottshögskolan 09-03-11  
Leif Strand  
Lektor och handledare för C-uppsatser 
leif.strand@gih.se 
tel: 08-402 22 22 
 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
 
 
Livsstil som CV 
 
Starten på denna studie var ur en diskussion om vad människor i allmänhet anser om hälsa. 
Vad är egentligen hälsa om man frågar en lekman? Och det som vi kände var ännu mer 
intressant – vad påverkar min hälsa? Vad är det jag gör som gynnar min hälsa positivt? Vi 
funderade kring det och inom vilka områden en individ lägger fram sina åsikter om detta och 
hur det går att undersöka. Ett problem vi ganska snart identifierade var att vi som ”forskare” 
har en stor inverkan på vad folk svarar exempelvis i en enkät. Blir folk medvetna om att vi 
kommer från GIH och att vi är hälsopedagoger är vi övertygade om att detta påverkar deras 
svar på våra frågor. Många har en tendens att svara på det sättet de tror den som frågar vill 
höra. Vi kom fram till att vi ville hitta ett sätt att samla in data som var så objektiv (ur en 
subjektiv/personlig vinkel) som möjligt och som inte var riktade åt ett speciellt håll. Alltså 
som inte var svar på en direkt fråga. Det vi var intresserade av var just det som främjar vår 
hälsa. Vi kom in på varumärken inom idrottsvärlden där stora stjärnor är måna att odla och 
utveckla sitt varumärke för att locka sponsorer och vidare till en ny företeelse för oss: 
arbetsgivarvarumärken (employer brand). Från detta var steget kort till vad som tillslut blev 
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vår studie – att undersöka vad arbetssökande väljer att presentera i sitt CV som positiva 
egenskaper och vanor.  
 
Våra utgångspunkter är att det är viktigt att hålla sig frisk i dagens arbetsmarknad. Fler och 
fler företag begär in utdrag från Försäkringskassan för att se hur mycket den ansökande har 
varit sjukskriven. En hög sjukfrånvaro kan innebära att den arbetssökande väljs bort. Detta i 
kombination med att arbetsgivarnas ansvar för rehabiliteringen av sjukskrivna de senaste åren 
har blivit större vilket i sin tur medför att kostnaderna för sjukskriven personal ökar sätter 
större press på den enskilde arbetssökanden att undvika att bli sjukskriven. En hälsosam 
livsstil kan vara en väg att gå och motverka sjukdom. Utifrån detta tycker vi det är intressant 
hur arbetstagare ser på sin egen hälsa och kopplingen med att vara attraktiv på 
arbetsmarknaden. Vi är just intresserade av attityder och om personer överhuvudtaget tänker i 
dessa banor.  
 
Arbetstiteln vi har på uppsatsen är: Livsstil som CV - Är livsstil ett sätt att profilera sig och 
bli mer attraktiv på arbetsmarknaden? 
 
Syftet är att ta reda på vilka egenskaper och vanor en arbetssökande väljer att lyfta fram som 
gynnsamma för goda livsstilsmönster och hur de presenteras för en framtida arbetsgivare. 
 
Våra frågeställningar är bland annat:  

• på vilket sätt framhåller arbetssökande i Sverige sin livsstil för att marknadsföra sig 
själv på arbetsmarknaden?  

• Hur stor plats ges livsstilen när en arbetssökande gör reklam för sin produkt (dvs. sina 
tjänster)?  

• Vad lyfts fram som positiva egenskaper/vanor och hur presenteras detta? 
 
Metoden är alltså att undersöka CV:n/personliga brev som lagts in on-line via en webbplats. 
Att det blev AF:s berodde på att vi hade bra kontakter där och vi trodde att vi enklast skulle få 
tillgång till det önskvärda materialet. Vi kommer även att komplettera med ett par intervjuer 
med professionella ”arbetscoacher”.  
 
Vi kommer att behandla materialet utifrån de forskningsetiska riktlinjer som finns. Vi 
avidentifierar alla dokument innan vi bearbetar dem och vi kommer inte att presentera 
namn, adress- eller andra personuppgifter. Ingenting kommer att kunna härledas till en 
individ. Allt material som förvaras, både elektroniskt och i pappersform, kommer att 
behandlas på ett säkert sätt (papper hålls inlåsta och ingen elektronisk information 
sparas på offentliga hårddiskar eller servrar). Efter studiens genomförande kommer 
material förstöras.   
 
 
Fredrik Roström  Eleonore Eriksson 
E-post: fredrikrostrom@yahoo.se  E-post: eleonoreeriksson@hotmail.com 
Tel: 070-431 68 34  Tel: 070-765 40 56 
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