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Abstrakt/Abstract 
 
 
Syftet med detta arbete var att undersöka hur stor vikt arbetsgivare lägger på en 
ansökandes skolbetyg, om det skiljer sig mellan olika skolbetyg och om olika branscher ser 
olika på betyg och vad de påvisar. För att ta reda på detta gjorde jag fem intervjuer med 
utvalda arbetsgivare inom olika branscher. Jag jämförde dem sedan med tidigare forskning 
och litteratur samt med läroplanen och vad den säger om vad betygen ska sättas på för att 
få en djupare förståelse för dels hur väl intervjuerna representerade det arbetsgivarna anser 
om skolbetyg och dels vad som skulle kunna utvecklas för att skapa en mer gynnsam 
användning av skolbetyg. Resultatet visade tydligt att arbetsgivare inte tittar nämnvärt på 
skolbetygen och görs det så handlar det om en allmän behörighet som yrkesrollen kräver. 
Inom mer akademiska yrken verkade arbetsgivaren ha en större medvetenhet om vad 
betygen visar men det använde sig ändå inte nämnvärt av dem. Ett bra betyg kunde tolkas 
som att man hade ett speciellt intresse vilket skulle kunna vara av nytta för arbetsgivaren. 
För att vara anställningsbar krävdes social kompetens mer än betyg men betygen kunde 
visa på om individen är ansvarstagande och slutför sina åtaganden. Arbetsgivare eftersökte 
bevis för att arbetssökande har de kompetenser de söker eftersom de till stor del anser att 
skolbetygen inte påvisar detta. Flera arbetsgivare eftersökte betyg i vad de kallar ”social 
kompetens” och vet annars inte vad de ska ha betygen till. Mitt arbete förtydligar det som 
visats under flera årtionden – skolan och arbetslivet är inte matchade mot varandra i någon 
större omfattning och som Studie- och yrkesvägledare bör man vara medveten om detta för 
att kunna skapa mer gynnsamma förutsättningar. 
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1. Inledning 
 
Många undersökningar, t ex Nilsson, S. (2004), görs angående vilka kompetenser 
arbetsgivare eftersöker vid en anställning. Självständig, stresstålig, självgående, glad 
och positiv väger tungt och många sajter på nätet beskriver vad du ska tänka på när 
du söker ett arbete och tips på vad du ska säga och inte säga för att vara 
anställningsbar. I Sydsvenskan (31 mars 2010) stod det att läsa att det blir allt 
vanligare att företag gör bakgrundskontroller av arbetssökande och på 
Utbildningsinfo.se som Skolverket ger ut kunde man i september 2009 läsa hur 
arbetsgivare beskriver intresse och social kompetens som det viktigaste 
egenskaperna vid en anställning. Karin Helgesson beskriver i sin avhandling 
Platsannonsen i tiden. Den orubricerade platsannonsen 1955 - 2005 bl.a. att det idag 
är drivkraftig och analytisk som seglat upp i toppen av de mest efterfrågade 
egenskaperna i platsannonser tillsammans med självständig och initiativtagande. 
 

”Den samarbetsinriktade medarbetaren från förr som visste sin plats i en 
hierarkisk organisation ska idag vara drivande och flexibel. Arbetsgivaren 
som förr erbjöd sina anställda tryggheten att ingå i en stor och framgångsrik 
organisation är nu en partner som erbjuder sina medarbetare personlig 
utveckling och ett roligt arbetsliv.” Helgesson. K, s 316 

 
Nästan aldrig under de samtal jag haft med arbetsgivare i mitt arbete som Skola - 
och arbetslivskontakt har jag uppfattat att betyg nämns som något viktigt mer än att 
den som söker ett jobb måste ha den formella kompetens som arbetet kräver. 
Arbetsgivarna menar att betygen inte säger mycket om vad individen är kapabel till 
utanför skolan och att arbetsgivarna inte heller vet vad betygen står för och hur de 
sätts. Arbetsgivarna måste se till möjlig utveckling hos den arbetssökande mer än 
faktisk kompetens då det börjar bli svårt att få tag på arbetskraft. Detta gör att 
företagen måste titta på vilken kapacitet den arbetssökande har för att kunna utbildas 
och utvecklas färdigt inom arbetet.  
 
I den nya läroplanen Lgr 11 förtydligas det som stod redan i Lpo 94 nämligen att det 
är förmågorna som ska betygsättas i skolan och inte den specifika kunskapen inom 
ett visst område.  
 

”Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv och 
beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda 
resonemang” Lgr11 s. 205 
 
”… eleven kan förbereda och genomföra välutvecklade muntliga 
redogörelser med väl fungerande struktur och innehåll och god 
anpassning till syfte, mottagare och sammanhang” Lgr 11 s. 232 

 
Varför har man då valt att förtydliga detta i nya Lgr 11? Har skolan haft svårt att ta åt 
sig av det som arbetslivet efterfrågat och frågan är, kommer det att hjälpa med 
tydligare läroplan eller behövs det mer tryck från dem som ska ta emot eleverna efter 
att skolan är avklarad? Som studievägledare borde det vara mycket viktigt att vara 
medveten om vad arbetsgivare ser till vid en anställning. Studievägledarens roll är att 
vägleda klienten fram till en så bra framtid som möjligt utifrån dennes individuella 
förmågor och egenskaper vilket inte borde vara möjligt utan kunskaper om vad de 
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har att välja på och vad de har att förhålla sig/anpassa sig till. Idag är min personliga 
uppfattning efter att ha träffat diverse olika arbetsgivare i skiftande branscher, att 
bristen på kunskap om vad betygen egentligen visar gör att betygen endast är 
användbara till att söka ytterligare utbildning. Skulle detta förändras så att 
arbetsgivare fick en större kunskap om vad betygen visar kanske betygen skulle bli 
mer värdefulla och därmed viktigare för eleverna i ett längre perspektiv. 
 
Det jag ville undersöka är om arbetsgivare är medvetna om vad eleverna har med sig 
ut i arbetslivet. Stämmer deras antaganden/kunskap om detta med det som eleverna 
verkligen har med sig? Det kan vara en nästintill oändlig uppgift att ta reda på och jag 
valde att undersöka hur arbetsgivare ser på skolbetygen eftersom dessa är det enda 
de allra flesta unga personer har med sig för att visa upp när de kommer på sin första 
anställningsintervju. Min uppfattning var att arbetsgivarna inte tittar på skolbetygen 
och jag kommer att återkomma till mina teorier kring detta i min rapport. Är kanske 
arbetsgivare och skola så långt ifrån varandra att de båda missar det som skulle 
kunna vara en väldigt viktig bro emellan dem för den unga, nyexaminerade 
studenten?  
 
Om min studie skulle visa hur arbetsgivare ser på och värderar skolbetygen skulle 
det kanske kunna hjälpa personal, inklusive studievägledaren, att tydliggöra för 
eleverna varför målen i Lgr 11 ser ut som de gör och att betygen inte enbart ska visa 
det man presterat på prov utan även de förmågor som arbetsgivaren kommer att vilja 
se bevis för i deras kommande arbetsliv. Eleverna behöver all den förberedelse de 
kan få för att vara bra förberedda när de så småningom står inför en arbetsgivare i en 
rekryteringsprocess. 
 

 
 
2. Syfte och frågeställningar 
 
 
Studiens syfte är att undersöka och analysera arbetsgivares beskrivningar om hur de 
ser på och värderar skolbetyg vid rekrytering i en svensk kommun.  
 
Forskningsfrågor: 
 

- Hur ser arbetsgivare på skolbetyg? 
- Vilken roll spelar skolbetygen vid rekrytering? 
- Vad skiljer i värderingen av skolbetygen mellan olika branscher? 
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3. Bakgrund  
 
 
3.1 Förankring i styrdokument 
 
Skolan i Sverige styrs av en skollag där de övergripande målen och grundläggande 
uppdraget beskrivs. Skollagen reglerar i sin tur de Läroplaner som finns för de olika 
skolformerna och i alla olika styrdokument finns det beskrivet att kopplingen till 
vidare studier och arbete samt vägledning för att detta ska uppnås måste vara tydligt 
inom skolans alla delar.   
 

”Eleverna ska få en utbildning av hög kvalitet i skolan. De ska också få 
underlag för att välja fortsatt utbildning. Detta förutsätter att den 
obligatoriska skolan nära samverkar med de gymnasiala utbildningar som 
eleverna fortsätter till. Det förutsätter också en samverkan med arbetslivet 
och närsamhället i övrigt.” Lgr 11, s 17 
 
”Läraren ska medverka till att utveckla kontakter med mottagande skolor 
samt med organisationer, företag och andra som kan bidra till att berika 
skolans verksamhet och förankra den i det omgivande samhället.”  
Lgr 11, s 17 

 
”Elever i alla skolformer utom förskolan och förskoleklassen ska ha tillgång 
till personal med sådan kompetens att deras behov av vägledning inför val 
av framtida utbildnings- och yrkesverksamhet kan tillgodoses. Även den 
som avser att påbörja en utbildning ska ha tillgång till vägledning.”  
Skollagen, § 29, kap 2 

 
I och med den nya skollagen är det närvaroplikt för den som tagit sig an den frivilliga 
skolformen gymnasieskolan och läroplanerna fokuserar mycket på allt som ska 
finnas med i undervisningen även om kraven för godkända betyg mer fokuseras på 
förmågor och kompetenser vilket kan sägas vara närmare det arbetsgivaren 
eftersöker. Det borde som ett led i detta vara bra om samhället hade en relativt stor 
kännedom om på vilket sätt betygen sätts och varför. Det står även i läroplanen att 
ett mål är att eleven ”utvecklar förmågan att själv bedöma sina resultat och ställa 
egen och andras bedömning i relation till de egna arbetsprestationerna och 
förutsättningarna” (Lgr 11, s. 18) vilket är en egenskap som efterfrågas av 
arbetsgivare och därmed borde kunna avläsas ur betygen. 

 
 
3.2 Tidigare forskning och undersökningar 
 
Tidigare forskning har gjorts på betyg och då hur de ses på hos lärare och hos 
arbetsgivare. Nilsson (2004) skriver i sin uppsats hur företagen hon undersökt gör 
när de rekryterar och att det först och främst gör en beskrivning av vad det behöver 
för tjänst. Det kan handla om fysiska och psykiska förutsättningar, utbildningsgrad, 
erfarenheter etc. men att betoningen när det väl är dags att intervjua personer alltid 
ligger på om individens sociala kompetens och att exempel på detta är 
kommunikationsförmåga, förmåga att påverka och förmåga att bygga nätverk. Hon 
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beskriver även hur det moderna, alltmer internationaliserade samhället bidragit till 
mer individualisering och att utvecklingen lett till att man mer ser till individens 
prestationer och kapacitet än bara fysisk närvaro. 2007 gjorde TCO, SFS och 
Lärarförbundet en undersökning som visade på att det fanns en del 
missuppfattningar i debatten om vad arbetsgivare anser sig behöva och att mycket 
var tvärtemot det som studenter och andra inom högskolevärlden förväntade sig. 
Arbetsgivarna vill ha bredd mer än spetskompetens och det var viktigare med goda 
vitsord och engagemang än höga betyg.  
 
Aja-Kojola och Danell (2007) beskriver i sin uppsats om en samsyn mellan 
yrkeslärare och näringsliv men att den inte stämmer överens med de styrdokument 
som skolan ska arbeta efter. Författarna beskriver i sin uppsats hur en elev måste ha 
både ett matematiskt sinne och god läsförmåga för att kunna få MVG i 
karaktärsämnena men att de ämnen som krävs i kommande arbete är svåra att få 
med i betygsättningen. Aja-Kojola och Danell (2007) menar att lärarna därför skriver 
upp betygen för dem som är ambitiösa och ner för dem som inte är det. Kanske är 
detta ett tecken på att arbetsgivare inte godtar skolbetyg som ett bevis för att en 
individ är en lämplig arbetstagare samt att lärarna inte sätter betyg exakt efter det 
läroplanen beskriver utan går mer enbart på tester och prov? 
 
I Skolverkets rapport 2011:4 (2011) framkommer det att brister i samverkan mellan 
lärare riskerar att få till konsekvens att elevens betyg beror på vilken lärare det är 
som sätter dem och att betygens likvärdighet och rättssäkerhet försämras. Rapporten 
visar även att det finns lärare som inte informerar elever om grunderna för 
betygssättning samt att det ibland varit en medveten strategi som motiveras med att 
det minskar risken för att elever anpassar sina ambitioner till en lägre betygsnivå eller 
med att elever som vet vad som krävs blir ”instrumentella” så att de strategiskt 
försöker lära sig det som krävs för en högre betygsnivå. Denna bristande information 
medför att de pedagogiska effekter som kan följa av elevernas delaktighet och 
målmedvetenhet uteblir. Rapporten visar även att en elev som inte lämnar in en 
uppgift inom angiven tid inte bedöms motsvara kunskapskrav för betygsnivåerna VG 
och MVG även om eleven uppvisat kunskaper som motsvarar betygskriterier för VG 
eller MVG.  
 
En rapport från Lärarnas riksförbund (2011) beskriver om hur en betygsinflation i 
svensk grund- och gymnasieskola uppmärksammats i olika studier samt i media. De 
beskriver olika möjliga förklaringar till detta i sin rapport varav en är att det verkar 
förekomma påtryckningar på betygsättande lärare att sätta högre betyg än vad 
elevernas kunskaper motsvarar. Många lärare verkar känna tvång att sätta högre 
betyg bl.a. för att slippa sätta in kostsamma stödåtgärder. Frågan är vad detta 
genererar i slutändan och hur detta påverkar arbetsgivarens syn på dessa betyg när 
individen kommer ut på arbetsmarknaden? 

 
Även Djuvfeldt och Wedman (2007) beskriver i sin bok att lärare har olika syn på vad 
som skulle kunna göra betygen likvärdiga. Författarna skrev boken när politiker var i 
ett skede att förändra betygsskalan och de ifrågasatte om förändringar i 
betygssystem per automatik skulle göra betygen mer likvärdiga. De nationella prov 
som skulle bli fler var bara vägledande och inte heller obligatoriska för eleverna att 
göra. De skriver även att arbetsgivare lägger en betydligt mindre vikt vid betygen än 
vad lärare och skolor gör. Betyg och betygsättning är en viktig del i en lärares arbete 
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och det görs stora ansträngningar för att få en rättvis betygsättning. För de flesta 
arbetsgivaren är en fullföljd utbildning viktig men när det gäller de enskilda betygen 
är dessa oftast inte avgörande för att få ett arbete. Finns det IG i betygen menar 
Djuvfeldts och Wedmans i sin undersökning att de flesta arbetsgivare reagerar. De 
visar även på att de flesta arbetsgivare nämner ”social kompetens” även om de har 
svårt att tydligt specificera vad detta innebär och hur det skulle kunna jämföras med 
det som betygen visar. Ohlsson (2005) skriver i sin uppsats hur samhället idag 
kännetecknas av krav på flexibilitet hos organisationer och individer. En 
arbetsgivares ”känsla” samt medvetenhet om den arbetskraftsbrist som kommer att 
råda inom en snar framtid sätter kraven på arbetstagaren.  
 
Håkan Andersson (1991) skriver i sin bok som bygger på omfattande intervjuer i 
Västerbottens län att skolbetygen spelar en liten roll i förhållande till andra meriter 
som arbetslivserfarenhet, referenser och personliga egenskaper vilket påtalas i de 
flesta av den litteratur och forskning som jag läst. Han sammanfattar sin studie bl. a 
med att grovurval görs på grundval av utbildningskrav, betyg och referenser medan 
avgörande val sker genom personliga samtal och intervjuer. Han beskriver att nivån 
av skolbetyg förefaller underordnad grundläggande kompetens samt att betygen inte 
säger något om de personliga egenskaper som arbetsgivaren söker. Andersson 
undersöker även vad de som söker arbete tror är det som värderas högst vid en 
rekrytering och alla som han har intervjuat anser/tror att arbetslivserfarenhet är det 
som värderas högst, därefter referenser. Det som de tillfrågade tror värderas minst är 
skolbetyg, även om de kan ha betydelse om de andra kriterierna saknas. Även om 
min undersökning inte kommer att titta på detta kan det vara intressant att ha med i 
analys och diskussion. Anderssons undersökning är ganska gammal men den är 
intressant som en jämförelse med dagens syn på betyg. Har den förändrats 
nämnvärt? 
 
Håkan Andersson (1999) har även skrivit en bok om ett historiskt och aktuellt 
perspektiv på betyg. Andersson beskriver att varken skollag, läroplan eller kursplan 
ger stöd åt att betygsätta personlighetsegenskaper men att det är något som 
påverkar hur lärare sätter betyg. Han skriver att vidare forskning får visa om dessa 
egenskaper påvisas i de betyg som kommer framåt, dvs. i den nya läroplanen som 
nu har kommit, Lgr 11. I boken beskriver författaren att det i platsannonser tydligt 
beskrivs att det är personlighetsegenskaper som ska uppvisas. I sina avslutande 
reflektioner beskriver Andersson att föräldrarollen påverkar betygen mycket eftersom 
de för föräldrarna står för en kontroll som de känner igen sedan sin egen skolgång. 
Författaren har även studerat hur arbetsgivare ställde sig till betyg och att ett slående 
resultat var att betygen inte hade någon utpräglad betydelse men att de ändå absolut 
ville ha kvar dem. 
 
Nordgren och Samuelsson (2008) beskriver i sin bok om hur viktigt det är att lärare 
inser att det är genom deras tillämpningar som ett bedömningssystem verkar. Att 
läraren måste kunna tolka och omvandla betygssystemet till en undervisning som 
inte glömmer att syftet med undervisningen inte är att mäta utan att lära. Författarna 
skriver att eftersom ett av skolans mål är att ge eleverna verktyg för att bli 
kompetenta samhällsmedborgare måste lärarna först ha satt sig in i vad 
betygskriterierna efterfrågar. 
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Berglund och Fejes (2009) beskriver begreppet anställningsbarhet i sin bok och 
ställer sig frågan om högre utbildningar verkligen är av nytta för arbetsmarknaden. 
De anser att det verkar saknas tillräckliga kunskaper om vad arbetsmarknaden 
kräver av sina nyanställda och som de anser borde tydliggöras när man formar en 
utbildning. Författarna diskuterar konkurrensperspektivet som genom högre 
utbildning försöker sålla fram de bästa studenterna och därmed göra dem 
konkurrenskraftiga och fokus blir då bland annat på betyg som dock inte anses 
erbjuda kunskaper som är nyttiga på arbetsmarknaden. Författarna beskriver att 
forskning visar att de färdigheter som tydliggörs är de som kan användas i olika 
sammanhang, t ex att vara duktig på att uttrycka sig skriftligt och som är gångbar 
oavsett om man är lärare, läkare eller ekonom.  
 

 
 
4. Metod 
 
 
4.1 Val av metod 
 
Jag valde att genomgöra fem kvalitativa forskningsintervjuer med arbetsgivare som 
har fler än 50 anställda i två grannkommuner i mellersta delen av Sverige. Meningen 
med den kvalitativa forsknings intervjun, Kvale, Brinkmann (2009), som jag använde 
mig av är att producerar kunskap socialt i ett samtal mellan mig som intervjuare och 
intervjupersonen. Hur kvalitén blir i svaren beror till stor del på mina färdigheter som 
intervjuare och mitt personliga omdöme. Denna typ av intervju ger en möjlighet att 
komma åt och beskriva den värld som intervjupersonen lever i förhållande till den 
vetenskapliga världen och Kvale och Brinkmann skriver om att detta kan ge en 
djupare kontext av det som forskningen avser att undersöka.  
 
Det går att under själva intervjun formulera om det budskap som personen sänder ut 
för att direkt sända det tillbaka och kanske få en direkt återkoppling på om tolkningen 
är rätt eller inte. Om jag skulle lyckas med intervjuerna så kunde kvalitén på 
resultatet bli större än om de medverkande personerna ensamma svarat på en enkät 
som dock hade kunnat vara intressant att genomföra med hänvisning till vad Trost 
(2007) skriver i Enkätboken att om man vill undersöka hur ofta, hur många eller hur 
vanligt ska man göra en kvantitativ studie. En sådan studie brukar anses vara mer 
”vetenskaplig” men då jag hade en ganska snäv tidsram så fick denna kvantitativa 
studie vara till ett senare tillfälle. Det kan även vara så att den tid en sådan studie 
skulle ta inte sedan skulle återspeglas i kvalitén på min studie eftersom det är stor 
risk att jag inte skulle få in tillräckligt många svar på den enkät som jag i sådant fall 
hade genomfört.  
 

 
4.2 Urval  
 
Då jag tidigare arbetat med att skapa kontakter i arbetslivet hade jag ett nätverk där 
jag valde ut fem arbetsgivare ur olika branscher vilka kunde anses vara relativt 
representativa. Det strategiskt urval, Trost (2007), som jag i detta fall gjorde berodde 
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på att jag ville förvissa mig om att jag fick en bra variation i svaren och för att jag 
sedan skulle kunna kontrastera branscherna mot varandra. Jag ville veta om betygen 
är viktiga i allmänhet hos arbetsgivare men även om det skiljer mellan olika 
branscher och i så fall på vilket sätt. Branscherna jag valde är av mycket skiftande 
karaktär för att jag så tydligt som möjligt skulle kunna urskönja vad skillnaderna 
kunde bero på. Jag valde även att intervjua både kvinnor och män för att se om även 
detta kunde ha betydelse för hur de ser på betyg. Då det finns liknande uppsatser 
skrivna så trodde jag att fem intervjuer skulle räcka. 
 

 
4.3 Genomförande 
 
För att mina kvalitativa forskningsintervjuer skulle gå att jämföra så bra som möjligt 
arbetade jag fram en intervjumall (bilaga 1) där frågorna byggde på mina 
forskningsfrågor. Varje intervju kom att ta omkring 30 minuter vardera och jag skrev 
sedan ned dem som diktamen. Jag gjorde en meningskoncentrering vilket enligt 
Kvale och Brinkman (2009) innebär att man drar samman intervjupersonens yttrande 
till kortare formuleringar så att det mest väsentliga framkommer. Det kom också att 
ske en viss meningstolkning eftersom jag ville få ut en djupare och mer kritisk 
tolkning av det intervjupersonen sa och antydde. Jag sammanfattade sedan dessa 
meningskoncentreringar och tolkningar för att få en övergripande bild av vad 
personerna sagt, även om jag sedan återkom till de enskilda intervjuerna i rapporten. 
Före varje intervju frågade jag om personen vill titta på min transkribering innan jag 
analyserade den eller om de enbart ville se den färdiga rapporten innan jag 
publicerade den. Jag frågade även om de ville vara anonyma eller om det var ok att 
jag beskrev dem, om inte med namn så med företagsnamn samt vem personen jag 
intervjuat är. Det kunde vara av vikt att tydliggöra vilka företagen är och vilket 
”relation” intervjupersonen har till sin arbetsgivare.  
 
 

4.4 Litteratursökning, informationssökning 
 
Det ämne jag har valde att behandla har inte tidigare behandlats frekvent. Den 
litteratur som finns i form av böcker är ganska gammal men på sätt och vis ganska 
användbar. Det finns en del uppsatser som handlar om betyg och hur arbetsgivare 
ser på dessa. Jag sökte genom google schoolar där jag hittat de flesta uppsatser och 
även genom andra sökmotorer på Internet, t ex Libris och Samsök. Jag använde 
sökord som betyg, betydelse, rekrytering, arbetsliv och anställningsbarhet och hittade 
därigenom relativt bra tidigare forskning som jag kom att använda i min analys. 
 

 

4.5 Bearbetning 
 
Efter att ha genomfört intervjuerna som jag spelat in skrev jag ner dem för att kunna 
analysera dem så bra som möjligt. Jag analyserade dessa avskrivningar för att sedan 
jämföra dem med tidigare forskning och analysera om jag fått svar på de 
forskningsfrågor jag ställt. Kvale och Brinkmann (2009) skriver att ett problem i dessa 
forskningsintervjuer ofta handlar om att forskningsfrågorna inte har formulerats tydligt 
nog. De beskriver tendentiös subjektivitet där forskaren bara lägger märke till svar 
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som stödjer deras igen uppfattning och redovisar bara saker som bevisar deras egna 
slutsatser. Intervjuforskningens styrka påvisas mer om forskaren intar olika 
perspektiv och letar efter olika tolkningar av det som sägs – perspektivistisk 
subjektivitet. Jag frågade intervjupersonerna om de ville se utskrifterna av intervjun 
de deltagit i efter att jag skrivit ner den men innan jag skrivit en sammanfattning av 
resultaten, detta för att ge dem en ytterligare chans att tydliggöra sina svar om något 
är missat.  
 

 

 

5. Resultat 
 
 
Jag kommer att beskriva de arbetsgivare jag intervjuat och göra en sammanställning 
av de svar jag fått utan några direkta citat. I den sammanfattande diskussionen, 
kapitel 6, kommer jag visa citat och göra en analys mer ingående. 
 

 
5.1 Beskrivning av arbetsgivarna 
 
Jag valde att kontakta olika individer vilka jag träffat tidigare genom mitt arbete och 
som jag anade skulle vara intresserade att delta i min studie. Valet föll ut positivt till 
100 procent och jag kommer i fortsättningen benämna arbetsgivarna enligt namnet 
på den organisation de representerar eftersom de gärna ville synas i uppsatsen. Jag 
har valt fyra arbetsgivare från den privata sektorn och en från den statliga och jag 
kommer att beskriva organisationerna och på vilket plats de individuella personerna 
har i dem.  
 
Atlas Copco Rock Drills AB är en del av Atlas Copco och producerar 
borrningsutrustning till gruvindustrin och även större anläggningsprojekt. Det handlar 
om montering men även konstruktion, marknadsföring och logistik samt inköp och 
mycket i samband med det. I Sverige har företaget 4500 anställda totalt och i Örebro 
närmare 1600-1700 beroende på hur man mäter. Titeln som den manliga personen 
jag intervjuat innehar är Vice President Human Resorces och han har ansvar för en 
del av bolaget i Örebro utifrån ett personalperspektiv. Han arbetar i en 
ledningsgrupp, han representerar personalfunktionen, organisationsutveckling, samt 
mycket med intern kommunikation.  
 
NCC Contruction Sverige AB bygger hus, industrier, broar, vägar och gör 
anläggningsjobb i Örebro län och representerades av en personalman som arbetar 
med att löneförhandla vilket på en del ställen heter löneingenjör. Som personalman 
är man aktiv både med löner och de mer mjuka bitarna på personalsidan. 
Arbetsuppgifterna är rehabilitering, utbildningsfrågor, mbl-frågor, uppsägningar, 
anställningar, fackliga kontakter, och arbetsrätt- och avtalsfrågor. I Örebro län är de 
just nu 200 yrkesarbetare och ca 100 tjänstemän.  
 
Kumlaanstalten är Sveriges största anstalt och tar emot alla nydömda män som är 
dömda till mer än fyra års fängelse. De flesta som jobbar på anstalten är 
kriminalvårdare och de är den grupp som jobbar närmast de intagna som kontaktmän 
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och med mycket service, säkerhet och omvårdnad. Personen jag intervjuat är kvinna 
och jobbar som personalhandläggare i personalavdelningen. På anstalten finns även 
en ekonomiavdelning, servicetekniker, kockar, psykologer, sjuksköterskor, 
produktionsledare, lärare mm. Anstalten har drygt 400 tillsvidareanställda och 
sammanlagt ca 450 anställda personer inom olika avdelningar. De är 4-5 stycken 
som sköter löner, frånvaro, schema etc. och handläggarens ansvarsområde är 
rekrytering och då framför allt av kriminalvårdare som är den största gruppen av de 
anställda.  
 
McDonalds i Örebro representeras av en manlig VD som äger fyra olika restauranger 
i Örebro och varje restaurang drivs som ett eget bolag. Hur många anställda han har 
beror lite på årstid men antalet ligger mellan 220 och 280 personer. Hans uppgifter 
handlar mycket om att se hur marknaden ser ut, titta på vad det är som påverkar det 
de gör och även att se till att de anställda får rätt coachning och utbildning. 
  
ICA Maxi Stormarknad i Kumla är ett familjeföretag där alla i familjen är handlare och 
på just denna butik är det 116 personer anställda enligt löneregistret. Personen jag 
intervjuat är en kvinna som både är butikschef och handlare, det är ovanligt att man 
är både och. Hon jobbar med att coacha sina försäljningschefer och att få dem att 
utöva ledarskap mot sina medarbetare. Hennes uppgift är även att kontrollera kvalité 
på varorna som säljs samt att se till så att kundbemötandet är tillräckligt bra.  
 

 
5.2 Rekryteringsförfarande 
 
Representanten för Atlas Copco beskriver hur företaget ser en chans att se över 
organisationen och undersöka om något behöver kompletteras eller ändras, är det t 
ex en ersättningsrekrytering eller en nyrekrytering, varje gång de behöver rekrytera. 
De skriver en profilbeskrivning och annonserar sedan först internt så att alla inom 
Atlas Copco kan titta på dem och är de intresserade kan de söka själva. De har en 
intern jobbmarknad då de vill att alla ska kunna se vilka jobb som finns aktuella och 
söka det jobb som de tycker är intressanta, lämpliga och som ett nästa steg i deras 
utveckling. Efter den interna annonseringen går man ut externt. Därefter granskas 
alla ansökningar som kommer in, man gör en lista, intervjuar och gör sedan en 
kortare lista av ansökningar som man tar in för en andra intervju som är djupare – en 
så kallad ”farfarsintervju” vilket innebär att en chefs chef alltid ska vara med i 
rekryteringen. Referenstagning och ibland någon typ av personlighetsprofiliering är 
instrument som används för att säkerställa att rätt person erbjuds jobbet.  
 
Till rekryteraren på NCC ringer många och söker jobb pga. att de har blivit arbetslösa 
på annat håll. De annonserar ibland i morgontidningen efter t ex. markarbetare vilka 
det är ett stort behov av och dessa annonser finns då även på arbetsförmedlingen 
och på NCCs egen hemsida. Det sker mycket samverkan med gymnasieskolor där 
företagare och skola ses i olika råd och nämnder för att koppla utbildningarna till det 
kommande arbetslivet. På så vis har de redan kontakter när de slutar skolan och vice 
versa. Har en elev varit lärling och skött sig bra har den en given plats på NCC.  
Byggnadsindustrins yrkesnämnd, BYN, som består av företag och fackliga 
representanter är också ett viktigt forum för NCC. Det finns riktlinjer/regler som BYN 
sätter upp för hur man ska jobba som en hantverkarskola, byggprogram. NCC sitter 
med när denna nämnd träffas vilket är ett par, tre gånger per år och tar upp brister 
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och fördelar med utbildningar kopplat till den arbetsmarknad de ska komma ut till.  
Detta hjälper företagen att veta vad personerna de anställer har för utbildning och 
erfarenhet.  
 
Kriminalvården annonserar alltid på arbetsförmedlingens platsbank, på deras egen 
hemsida och på offentliga jobb. Intervjupersonen, rekryteraren, sköter urvalet genom 
att läsa alla ansökningshandlingar och välja ut dem vi ska träffa på en första intervju. 
Man informerar de sökande om vad som händer och hur rekryteringen går till och i 
denna del är även kriminalvårdsinspektörer med som är beteckningen på 
enhetscheferna. Det är egentligen dessa som är huvudansvariga för vilka de sedan 
plockar ut från intervjuerna och de har även fackliga representanter med vid 
intervjuerna så att en god samverkan sker. Kumlaanstalten rekryterar tre till fyra 
gånger per år och då framför allt kriminalvårdare. Sedan är det en ganska stor 
omsättning på personal inför sommarens vikariat. 
 
McDonalds sprider ut bland personalen att de ska anställa. De anser att det är bra att 
veta att de som söker vet vad som krävs av den som arbetar på McDonalds. Ett krav 
är att man söker via hemsidan vilket även gäller för en anställds vän, släkt osv. En av 
de första sakerna rekryteraren tittar på är om personen är aktiv inom t ex idrott 
eftersom de anser att lagarbete är av största vikt hos McDonalds. De har ca 14 
stationer på restaurangen som måste samverka. McDonalds i Örebro har en 
restaurangchef på varje restaurang som VD:n äger. Varje restaurangchef är som en 
egen VD på den enskilda restaurangen och det är den personen som är ansvarig för 
anställningar. Sen har den hjälp beroende på hur många anställda restaurangen har. 
Har den t ex 40 anställda finns det oftast en biträdande restaurangchef och den 
sköter anställningar och de första intervjuerna och sedan tar restaurangchefen den 
sista intervjun för att anställa folk. McDonalds är noga med både jämställdhet och 
jämlikhet när de anställer och anser att deras anställda ska representera samhället i 
övrigt då de är en stor arbetsgivare. 
 
Butikschefen på ICA Maxi i Kumla får också väldigt många ansökningar, framför allt 
på hemsidan. Ofta är det medarbetares barn som söker och dessa tittar de alltid på 
och intervjuar. Personlighet poängteras som mycket viktig. När det gäller högre 
positioner, t ex försäljningschefer där man behöver ledareegenskaper eller specifika 
kunskaper om t ex frukt och grönt, annonserar de i morgontidningen och ibland även 
på Arbetsförmedlingens platsbank. De flesta hon kallar på intervju är personer som 
har bra referenser via t ex andra anställda, vänners vänner, släkt osv men när det 
gäller försäljningschefer sker det något mer formellt. 
 

 
5.3 Ansökan 
 
Mannen jag intervjuat på Atlas Copco menar att en persons kompetens består av 2-3 
olika delar. Kunskap, det lite mer formella som utbildning och erfarenhet som visar 
vad man redan gjort och skaffat sig och den sista delen som handlar om personlighet 
och attityd. Kunskap och erfarenhet är oftast väldigt enkla att titta på men attityd och 
personlighet är något som de anser vara oerhört viktigt och svårare att se hos en 
person genom en ansökan. Viktiga egenskaper anses vara samarbetsförmåga, 
nyfikenhet, att kunna ta ansvar samt att vara ifrågasättande och framåtriktad.  
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Personalmannen NCC tittar på att de som söker har yrkesbevis och var de har jobbat 
tidigare. På ett mindre företag har man kanske inte gjort de moment som en 
byggnadsarbetare på NCC gör. Det är viktigt med referenser som beskriver hur 
personen agerat i tidigare jobb och utbildning.  
Kriminalvården söker stresståliga personer som är lugna och trygga i sig själva och 
de tar stor hänsyn till personlig lämplighet. Vid intervjun ställer de frågor om t ex hur 
de har reagerat om de har blivit provocerade vid något tillfälle och hur personen 
tänker kring myndighetsutövning över lag. De vill att man ska ha en fysisk status som 
medger regelbunden träning eftersom det kan uppstå situationer där man kan 
behöva släpa en person, springa en bit osv.  
Som jag skrev tidigare tittar rekryterarna på McDonald mestadels på om personen 
känner någon som redan arbetar på McDonalds samt om de håller på med en 
lagidrott. Sedan är det personlighet som är viktigast. 
Butikschefen på ICA påtalar att vad de tittar på beror på tjänsten men om det är 
försäljningschef är det ledaregenskaper och om det är inom ett speciellt område 
beskriver de att det är just dessa kompetenser de eftersöker. Sedan tittar de på om 
personen har en glad, trevlig och lättpratad personlighet och rekommendationer är 
viktigt.  
 

 
5.4 Skolbetyg 
 
Rekryteraren på Atlas Copco vill titta på skolbetyg någon gång i 
rekryteringsprocessen, det ska ingå i personens meritförteckning och de vill se det 
senaste betyget. Betygen är enligt honom ett viktigt mått på vad det kan och vad de 
har gått igenom. Kvalitén är viktig och de påpekar en allmän försämring av kvalitén 
kopplat till betygsnivå. Men betyg är en färskvara så därför är det viktigaste att 
undersöka i intervjuerna vilken typ av personlighet personen har. Vad har personen 
för kompetens och hur tillämpas den? De djupdyker inte i betygen för att värdesätta 
dem i förhållande till annat men de tittar på om de har höga betyg i ett ämne för då 
har de troligtvis ett intresse av just det ämnet. Sedan tittar de på differentiering kring 
ämnen och diskuterar kring det på intervjun. Atlas Copcos rekryterare använder sig 
av ett verktyg, Predictive index, som man måste vara certifierad för att få använda 
och som hjälper dem att analysera en individs beteende. Bra betyg är intressanta i 
förhållande till tjänsten och dåliga betyg är bra att förstå. Om det är många personer 
som söker en tjänst kommer en person med ett IG inte att intervjuas men annars 
skulle de kunna ses och prata om vad detta IG beror på. Betygen speglar inte hur 
personen sedan fungerar i arbetet. Betygen krävs för att få en chans till ett arbete 
men sedan är det den sociala kompetensen som är viktigast. 99 procent av de 
rekryterare som intervjupersonen varit i kontakt med i olika länder talar om 
personlighet, det sociala.  
 
Personalmannen på NCC vill se skolbetyg från byggelever, d v s de som gått ut 
gymnasiet och ska bli anställd som lärling. Dock tittar de inte alltid på betygen 
eftersom de som anställs oftast haft praktik på NCC och redan är kända på 
arbetsplatsen. Fungerar inte eleven hos NCC anställs den inte, även om den har bra 
betyg och den kan få anställning utan bra betyg. Det är bara byggrelaterade betyg de 
tittar på men intervjupersonen anser att betyg kan visa på vilken typ av intresse 
personen har. En del kan ha ett ointresse för teoretisk ämnen och vara jätteintresse 
för byggämnen och gjort jättebra ifrån sig på praktiken. Så det är inte säkert att den 
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som har bra betyg i t ex engelska, matte och svenska är jätteduktig på att jobba. En 
av gymnasieskolorna de samverkar med har någonting som heter N-profil. När de 
andra eleverna är på byggpraktik läser dessa elever teoretiska ämnen. De förbereder 
sig för att söka in på universitet som byggnadsingenjör och några av dem har vi tagit 
in och de är ofta väldigt duktiga ungdomar. De visar intresse för någonting, de vill 
plugga och komma framåt, och då är de också bra som yrkesarbetare. Men i det 
stora hela är inte betygen viktiga för NCC men personalmannen kan inte säga med 
säkerhet om det är bra i längden för företaget eller inte.  
 
Representanten för Kriminalvården skriver i själva annonsen att de som söker ska 
kunna styrka sina meriter om de får komma på en intervju. Grundskolebetyget är inte 
så noga men gymnasiebetyget vill de se. Har man har en pågående utbildning på 
universitet i beteendevetenskap räcker det troligtvis, enligt intervjupersonen, med den 
för då har man uppfyllt grundkraven för att komma in på den utbildningen. De vill 
alltså se betyg från den högsta utbildningen de har och lägst gymnasiebetyg. 
Personen måste ha minst godkänt i samhällskunskap A, svenska B och engelska B. I 
övrigt är det inte så noga, det kan t ex vara ok om man har något enstaka bortfall 
beroende på i vilket ämne det är. Anledningen till att de vill att man ska ha just den 
kunskapen dokumenterad är att man ska kunna skriva mindre uppsatser osv och 
även i arbetet sedan kunna dokumentera och läsa in lagar och regler. De har även 
gjort vissa avsteg om man har mer än tre års yrkeserfarenhet inom ett nödvändigt 
arbetsområde som då kan ersätta kravet på ett visst betyg. Det viktigaste är dock hur 
lämpad personen är vilket man märker först efter djupare intervjuer.  
 
Rekryteraren på McDonalds tittar nästan aldrig på betyg eftersom det viktigaste är 
hur man uppför sig. Har man gjort dåligt ifrån sig i skolan betyder det inte att man är 
dålig. Det som är viktigt för McDonalds VD är att man kan passa in i deras bild om 
hur man ska vara för att fungera i det lagarbete som sker varje dag på 
restaurangerna. Hade det funnits betyg i uppförande kanske de hade tittat på det. 
Han poängterar att om personen har dåligt betyg i idrott skulle det inte uppskattas 
eftersom idrott är viktigt. Hade en person IG i något betyg skulle jag de prata med 
personen och fråga vad det berodde på.  
 
Butikschefen på ICA tittar på skolbetyg ibland men det är inte alls viktigt att man har 
varit jätteduktig i skolan för t ex en kassatjänst. Hon menar att det skulle kunna vara 
intressant att titta på gymnasiebetygen för att se om man verkar ha varit skoltrött, om 
man hade gett upp eller inte. Skolbetygen är verkligen inte viktiga tycker den 
intervjuade butikschefen. 
 

 
5.5 Kompetensbegreppet 
 
Representanten för Atlas Copco tolkar begreppet kompetens som förmågan att 
prestera. Socialkompetens är hur man samverkar med andra människor. Och man 
måste samverka eftersom de anser att de inte har något jobb där det handlar om en 
individ som sitter i ett rum själv utan hur väl man kan samarbete påverkar starkt 
resultatet. Personalmannen på NCC beskriver bland annat att de anser att 
kompetens och utbildning är olika saker. Kompetens handlar om intresse och 
förmåga att prestera i sitt arbete. Social kompetens innebär hur väl man förstår varför 
man arbetar, varför man får lön samt innebörden av att man har en anställning. 
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Rekryteraren på Kriminalvården beskriver hur de försöker känna om det finns 
problem med personen som vill arbete hos dem som gör att det inte riktigt funkar. 
Social kompetens handlar enligt kriminalvården om att man förstår koder och 
oskrivna regler och att man känner av stämningar, både i personalgrupp och bland 
de intagna. Den kompetensen är därför den viktigaste hos dem. Social kompetens är 
samspel med andra människor, att man är anpassningsbar och kan förstå signaler i 
omgivningen. Att man är ödmjuk och vill andra väl samt att man är en god kamrat 
och kollega.  
VD på McDonalds beskriver kompetens, och då framför allt social kompetens, som 
något som är jätteviktig hos dem. Social kompetens handlar enligt intervjupersonen 
om hur man kan föra sig och smälta in när andra finns runt omkring. För ett företag 
som McDonalds är det extremt viktigt att man kan representera företaget i olika 
sammanhang och då göra ett gott intryck då konkurrensen är hård.  
Butikschefen på ICA beskriver något de kallar styrkort. Förr i tiden sa de t ex. att de 
en dag omsatte en miljon kronor. Det var ingen som visste om det var bra eller dåligt 
så därför arbetar de nu med färger. De har rött som är så dåligt att arbetstagarna inte 
får gå hem, gult är inte bra, grönt är bra och blått över förväntan. Kompetens blir för 
henne att man försöker följa styrkorten och klarar det. Det är ett sätt att mäta om man 
klarar jobbet eller inte och det mäter de varje vecka. Social kompetens är hur man 
bemöter våra kunder och samverkar med sina arbetskamrater. 

 
 
 
6. Sammanfattande diskussion 
 
 
6.1  Betyg 
 
Vad ska bedömas? 
För att få en tydligare bild av vad det är företagarna har att förhålla sig till när det 
gäller skolbetyg har jag valt att lyfta fram några delar av läroplaner, Lgr 11, som jag 
anser vara av stor vikt för kommande diskussion. Enligt läroplanen har rektorn ett 
särskilt ansvar för att samverkan med arbetslivet utanför skolan utvecklas så att 
eleverna får konkreta erfarenheter av betydelse för deras val av fortsatt utbildning 
och yrkesinriktning. Läroplanen visar även att målet för skolan är att eleverna  
”utvecklar ett allt större ansvar för sina studier och utvecklar förmågan att själv 
bedöma sina resultat och ställa egen och andras bedömning i relation till de egna 
arbetsprestationerna och förutsättningarna” (Lgr 11, s 18). På skolverkets hemsida 
kan man läsa att eleverna ska bedömas utifrån sina kunskaper och att detta inte 
enbart handlar om de kunskaper som eleverna tillägnar sig under lektioner utan även 
sådana kunskaper de utvecklar i andra sammanhang. Det borde innebära att 
kontakter utanför skolan i form av t ex arbetslivskontakter är en viktig del av det 
eleverna förväntas använda sig av för att uppnå målen och om detta brister är det 
med stor sannolikhet inte underligt om dels eleverna inte uppnår målen till fullo och 
dels arbetsgivarna inte anser att betygen är värda att titta på. 
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Syn på vad eleverna ska ha med sig 
Det är tydligt i läroplanen att målen i skolan och det som betygen ska visa inte enbart 
handlar om kunskaper som tillgodogörs genom skolundervisning utan att detta ska 
kopplas samman med annat som sker i samhället. Det finns med andra ord goda 
intentioner för att betygen ska vara användbara även utanför skolan och då inte 
enbart till vidare studier. Hade betygen enbart varit till för vidare studier hade kanske 
dessa kopplingar till arbetslivet inte varit lika viktiga. Det finns dock tydliga indicier på 
att detta inte är helt självklart för dem som jobbar i skolan och sätter betyg. Enligt 
rapporten från skolverket (2011), En kvalitetsgranskning av betygssättning i historia 
A, kemi A och svenska B, finns det lärare som inte informerar eleverna om grunderna 
för betygssättning. De menar i rapporten att dessa lärare inte vill att eleverna 
anpassar sina ambitioner till att enbart klara sig igenom en utbildning eller att de 
försöker lära sig enbart det som hjälper dem att nå höga betygsnivåer. Min tolkning 
av det skulle kunna vara att de inte vill att eleverna ska vara strategiska och smarta 
utan enbart hänge sig till att skolan står för den enda sanna verkligheten. Skulle det 
vara sanningen så skulle det vara värt att ifrågasätta med tanke på vad 
arbetsmarknaden eftersöker. Vill de ha arbetstagare som enbart följer strömmen eller 
sådana som tänker själva och är strategiska? Min gissning och som jag senare 
kommer att visa på är det senare. 
 
En subjektiv bedömning? 
Lärarnas riksförbund (2011) skriver i sin rapport Betygsättning under påverkan om 
hur olika studier samt media uppmärksammat en betygsinflation. Lärare verkar känna 
tvång att sätta högre betyg än vad elevernas kunskaper motsvarar. Detta är något 
som representanten från Atlas Copco som jag har intervjuat i min studie påpekar när 
vi pratar om betyg –  
 

”Vi märker en allmän försämring av kvalité kopplat till samma betygsnivå. 
Den mattekompetens hos högskole- och civilingenjörer som kommer in nu 
tycker vi inte är lika vass som den var för så där tio år sedan. 
Kvalitetsförsämringen är en stor fara. Jag kommer ifrån England och vi har 
kontakt med många olika länder och det är en allmän trend, eller i de 
utvecklande länderna skulle jag säga. Det finns en transparangs som 
driver en typ av inflation. Det blir tävling för betyg. Det finns en spänning 
som man skapar för att höja upp betygssättningen, kanske inte med rätt 
underlag och det gäller också på universitet. Det finns stort fokus på 
kvantitet och då är risken att man minskar på kvalité och det är inte bra.” 
Vice President Human Resorces, Atlas Copco Rock Drills AB 

 
Rapporten från Lärarnas riksförbund visar även på att många lärare verkar känna 
tvång att sätta högre betyg för att slippa kostsamma stödåtgärder. Kanske är även 
detta en anledning till att den påtalade betygsinflationen märks hos arbetsgivaren? 
Djuvfeldt och Wedman (2007) skriver i sin rapport om hur de tidigare betygen G, VG 
och MVG i huvudsak visade elevens prestationer och förmåga att bearbeta 
kunskap istället för att hon eller han har nått de uppsatta målen vilket borde vara det 
samma med den nya betygsskalan A-F eftersom de bygger på samma målrelaterade 
betygsystem som tidigare. Dessutom menar författarna att det var alldeles för 
otydliga målbeskrivningar i det gamla systemet och att lärare kunde tolka dem på 
olika sätt. Frågan är om det är någon större skillnad nu? Det är fler betyg, tydligare 
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vad undervisningen ska innehålla men det är fortfarande väldigt relativt vad de 
uppsatta målen egentligen innebär.  
 

”Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på 
ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier utifrån 
olika texters särdrag.” Lgr 11, s 230 
 

Vad innebär detta? Att läsa med ”flyt” måste vara ganska svårt att sätta likvärdigt 
betyg på och även vad målet ”till viss del” innebär i följande citat taget från Lgr 11, 
kunskapskravet E i fysik i skolår 9: 
 

”I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och 
argument på ett sätt som till viss del för diskussionerna framåt.”  
Lgr 11, s 141 

 
 
Betygsättningens dilemma 
Djuvfeldt och Wedman förtydligar även det som beskrivs i läroplanen om hur viktigt 
det är att eleverna förstår varför de lär sig saker och själva kan bedöma vad det är de 
lär sig. De beskriver hur mål och kriterier behöver tydliggöras för eleven, likväl som 
att hon eller han behöver informeras när målen uppfyllts. Bedömningar i skolan är 
bara början på en lång rad sådana som människan utsätts för genom hela livet och 
att betygen är en del i den fostran som eleverna behöver inför kommande arbetsliv.  
Aja-Kojola och Danell (2007) beskriver i sin uppsats hur en elev måste ha både ett 
matematiskt sinne och god läsförmåga för att kunna få betyget MVG i 
karaktärsämnena men att de ämnen som krävs i kommande arbete är svåra att få 
med i betygsättningen. Författarna menar att lärarna därför skriver upp betygen för 
dem som är ambitiösa och ner för dem som inte är det. Kanske är detta ett tecken på 
att arbetsgivare inte godtar skolbetyg som ett bevis för att en individ är en lämplig 
arbetstagare samt att lärarna inte sätter betyg exakt efter det läroplanen beskriver 
utan går enbart på tester och prov. Jag tror också att detta kan antyda att inte ens 
lärarna som sätter betygen anser att det görs på ett optimalt sätt. Skulle detta vara 
sant kan man fråga sig varför det inte inom lärarkåren diskuteras mer om varför 
betygen inte sätts på ett annorlunda sätt. Min egen erfarenhet är att lärare ofta pratar 
om hur de som proffs i ämnet inte får vara delaktiga i processer där 
betygsförändringar diskuteras. Frågan är vilka som egentligen är delaktiga och vad 
de bygger sina beslut på? 
 
Tydliggörande  
Nordgren och Samuelsson (2008) skriver om hur viktigt det är att läraren är insatt i 
betygskriterierna så att undervisning är anpassad efter dessa och syftesbeskrivningar 
är en viktig del av undervisningen för att eleverna ska vara medvetna om vad de gör 
och varför. Om betygen behöver tydliggöras för lärare eller om grunderna för dessa 
betyg måste förändras får man anta att det finns tydliga bevis för att något verkligen 
behöver förändras. När jag pratar med både arbetsgivare och skolpersonal känns det 
inte som att så är fallet. Redan här kan jag i mina slutsatser inse att tydlighet, samtal 
och samverkan på olika sätt är viktiga för att betygen ska spela en funktion som 
väger upp det jobb som läggs ned på att få dem så korrekta som möjligt. Skolverkets 
rapport 2011:4 (2011) beskriver att elever ibland ”bestraffas” för att uppgifter lämnas 
in sent genom att de får ett lägre betyg vilket låter galet kan jag tycka. Har man i 
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uppgiftens syfte beskrivit tid som en viktig del är det självklart att detta mäts vid 
betygsättning men inte annars. 

 
 
6.2  Syn på skolbetyg och dess betydelse 
 
När jag bestämde mig för att göra min undersökning började jag med att leta efter 
litteratur och tidigare forskning kring hur arbetsgivare ser på betyg. Jag upptäckte 
ganska snart att detta inte är ett område som varit speciellt intressant att studera 
vilket jag ställer mig frågande inför. Hur, var och på vilket sätt betyg sätts i skolan 
diskuteras ständigt men hur kommer det sig att det så sällan diskuteras vad betygen 
ska användas till och om de har någon egentlig nytta mer än att hjälpa eleverna 
vidare till högre studier? 
 
Undersökningar 
Jag hittade en stor undersökning, Betygen i praktiken – lärares och arbetsgivares syn 
på betyg av Djuvfeldt och Wedman (2007), där man har gjort samma typer av 
intervjuer som jag har gjort men inte vidare analyserat resultatet nämnvärt. Den 
innefattar många fler intervjuer och de har delat upp redovisningen av dessa genom 
att dela in intervjuresultaten under tre olika rubriker - ”Betyg är viktiga för att visa 
slutförd utbildning och enskilda betyg kan vara/är av betydelse”, ”Betyg är viktiga för 
att visa slutförd utbildning, men enskilda betyg har inte någon stor betydelse” samt 
”Betyg har ingen betydelse, däremot personligheten”. Jag gör inte denna typ av 
indelning då min studie är så pass mycket mindre men det jag tydligt kan se är att det 
inte verkar finnas någon röd tråd när det gäller vilken typ av arbetsgivare som vill 
eller inte vill se betyg. Min relativt lilla undersökning tyckte jag konfirmerade de tankar 
som startade upp min nyfikenhet av ämnet men när jag jämför dessa tankar stämmer 
de inte helt överens med Djuvfeldt och Wedman (2007). Det kan både bero på att 
min undersökning är liten, att jag inte är tillräckligt objektiv men även på att syftet på 
Djuvfeldts och Wedmans undersökning inte riktigt var det samma som min 
undersökning. Den var mer inriktad på betygen och inte på arbetsgivarna. 
 
Tittar de på betygen? 
Fyra av fem personer i min studie nämner inte betygen i annonser eller liknande och 
två av dem har inte ens intresse av att se dem någon gång. En av personerna, 
representanten från kriminalvården, beskriver hur de påtalar i annonsen att personer 
som kallas till intervju ska kunna stärka sin behörighet med exempelvis betyg. Det 
ser ut som att betygens betydelse hänger ihop med vilken typ av arbetsplats det 
handlar om. Är det, i min undersökning, en mer akademisk arbetsplats finns det en 
tydligare struktur kring anställningsförfarande och även en tydlighet i vad man kan 
titta på när det gäller skolbetyg.  
 

”När jag tittar på betyg så tittar jag på de olika ämnena. Alla kan inte vara 
bra på allting så det handlar om vilka ämnen man fick höga betyg i för att 
få en känsla av vad den här personen är bra på och sannolikt då även 
intresserad av. Och det kan vara intressant i förhållande till vilken typ av 
tjänst det handlar om. Sedan tittar jag även lite på differentieringen kring 
ämnen och så diskuterar vi kring det på intervjun och få en känsla av vad 
individen drivs av.” Vice President Human Resorces, Atlas Copco Rock Drills AB 
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”Betyg kan visa på vad man har för typ av intresse. En del kan ju ha ett 
ointresse för teoretisk ämnen och vara jätteintresse för byggämnen och 
gjort jättebra ifrån sig på praktiken. Så det är ju inte säkert att den som har 
bra betyg i t ex engelska, matte och svenska är jätteduktig i ett arbete här. 
Men de som förbereder sig för att söka in på universitet som 
byggnadsingenjör ser vi ofta som väldigt duktiga ungdomar. De visar 
intresse för någonting, de vill plugga och de vill framåt och då är de också 
bra som yrkesarbetare.” Personalman, NCC Construction Sverige AB 

 
Det verkar som att arbetsgivarna utgår från att ett bra betyg visar att en individ är 
intresserad av ämnet och att det därför kan vara intressant att titta på skolbetygen.  
Berglund och Fejes (2009) beskriver begreppet anställningsbarhet i sin bok och 
ställer sig frågan om högre utbildningar verkligen är av nytta för arbetsmarknaden. 
Även dessa författare anser att det saknas tillräckliga kunskaper om vad 
arbetsmarknaden kräver av sina nyanställda och som de anser borde tydliggöras när 
man formar en utbildning. Författarna diskuterar konkurrensperspektivet som genom 
högre utbildning försöker sålla fram de bästa studenterna och därmed göra dem 
konkurrenskraftiga och fokus blir då bland annat på betyg som dock inte alltid anses 
erbjuda kunskaper som är nyttiga på arbetsmarknaden. Men jag undra om detta 
verkligen stämmer?  
 
Skillnader 
Enligt min undersökning är det den mest akademiska arbetsplatsen - Altas Copco - 
som anser sig ha mest nytta av betygen och de arbetsplatser med yngst och minst 
utbildad arbetskraft - McDonalds och ICA Maxi - knappt ens ber om att få in betyg så 
frågan är vad som är vad dessa påståenden? Arbetsgivaren utgår kanske från att en 
individ med akademiska betyg har mer att visa upp än de med betyg från lägre 
utbildningar och om det är fallet så måste det vara intressant att i fortsatt forskning 
titta på varför inte arbetsgivarnas önskemål finns med. Eller egentligen – varför vet 
inte arbetsgivarna vad betygen egentligen visar? 
 
Underkänt? 
Djuvfeldts och Wedmans skriver i sin undersökning att de flesta arbetsgivare 
reagerar om det finns ett IG i betygen men det är inte något som jag har fått 
konfirmerat i min undersökning. Jag har ställt frågan om hur ett IG uppfattas i en 
sökandes betyg och detta var inte något som arbetsgivarna skulle reagera nämnvärt 
på. Endast representanten för Atlas Copco sa något mer negativt: 
 

”De bra betygen är intressanta i förhållande till tjänsten och de dåliga 
betygen är bra att förstå. Jag tror inte att jag har träffat någon som har IG i 
ett intervjusammanhang. Om vi har 50 stycken ansökningar och en av 
dem har ett IG så kommer den personen inte att intervjuas men om vi 
hade en person som hade IG och allt annat väldigt bra så skulle den 
absolut kunna komma till intervju så skulle vi diskutera runt omkring det” 
Vice President Human Resorces, Atlas Copco Rock Drills AB. 

 

Dock korrigerade han sig vilket tyder på, anser jag, att inte ens han tyckte att ett 
misslyckande i ett betyg sa mycket om individen och dennes potential som 
arbetstagare.  
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Ordning och uppförande 
Flera av arbetsgivarna säger att om betygen hade visat t ex uppförande hade de varit 
mer intressanta att titta på vid en anställning. Inte i någon av de uppsatser eller 
annan litteratur som jag tittat på angående betyg finns det något som tyder på att 
betyg i ”fostran” eller ”uppförande” skulle vara på antågande, trots att det är det enda 
jag sett i mina intervjuer är något som de intervjuade personerna påpekar skulle vara 
intressanta att titta på.  
 

”Det finns ungdomar och människor som är väldigt smala i sitt liv, med 
någon typ av bokstavskombination eller som har jättebra betyg i vissa 
ämnen men inte har jättebra social kompetens därför att de kanske har ett 
handikapp så sådant tror jag inte att man kan läsa ut av ett betyg om det 
inte finns ett betyg som heter social kompetens” Personalman, NCC 

Construction Sverige AB.  

 
”Om jag skulle få bestämma hur skolbetygen skulle sättas så skulle det 
kanske handla om att arbeta i grupp som är mycket viktigt för mig att veta. 
Hur fungerar den här personen i grupp? Det tror jag skulle vara ett betyg 
som för många arbetsgivare skulle vara väldigt intressant.” VD Mc Donalds 

Örebro 
 
Ett undantag är representanten på Atlas Copco som hade utbildning i att se saker i 
en individs betyg –  
 

”Vi har ett verktyg här – Predictive index – och för att kunna få använda 
det så behöver man en certifiering som visar att man gått igenom vad det 
innebär. När man jobbar med intervjuerna som måste man ha någon typ 
av grund i hur man analyserar en individs beteende och det har jag.”  
Vice President Human Resorces, Atlas Copco Rock Drills AB. 

 
 
Egenskaper 
När jag intervjuade representanterna för de olika arbetsplatserna var det vissa saker 
som ständigt återkom och som tog bort fokus från själva betygsfrågan. Alla fem 
personer påpekade vissa specifika egenskaper som var av störst betydelse när de 
skulle rekrytera -  
 

”Kunskap, erfarenhet, personlighet och attityd är det man köper. Det är en 
affärsvara så snart man får diplomet. Samarbetsförmåga, nyfikenhet, ta 
ansvar, ifrågasättande, framåtriktad.”  
Vice President Human Resorces, Atlas Copco Rock Drills AB 
 

“Man ska vara en stresstålig person, man ska vara lugn och trygg i sig 
själv. Vi avslutar alltid annonser med att vi tar stor hänsyn till personlig 
lämplighet för jobbet. Samspel med andra människor, att man är 
anpassningsbar. Att man kan förstå signaler i omgivningen. Att man är 
ödmjuk och vill andra väl, är en god kamrat och kollega.” 
Personalhandläggare, Kriminalvården Kumlaanstalten  
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När jag letade efter litteratur om detta ämne hittade jag en bok, Skolbetygens 
betydelse i skolan och vid övergången till arbetslivet av Håkan Andersson (1991), 
som handlar om betygens betydelse och även vad det är som arbetsgivare tittar på 
vid en rekrytering. Han beskriver i den att skolbetyg verkar spela en mycket 
underordnad roll jämfört med t ex arbetslivserfarenhet, referenser och personliga 
egenskaper. Han beskriver att det inte verkar gå att se något om en individs 
personliga egenskaper ur betyg och det som är spännande i detta är att Anderssons 
forskning är mer än 20 år gammal.  
 
Koppling till styrdokumenten? 
Andersson (2008) skriver knappt tio år senare i en annan bok - Varför betyg? 
Historiskt och aktuellt om betyg, att det varken i skollag, läroplan eller kursplan står 
något om personlighetsegenskaper och att vidare forskning får visa om dessa 
egenskaper påvisas i de betyg som skulle komma framåt, dvs. i den nya läroplanen 
som nu har kommit, Lgr 11. Det vi kan se i denna läroplan är att dessa egenskaper 
som Andersson både 1991 och 1999 skrev om i sina böcker och som även jag visar i 
min studie är viktiga för arbetsgivare inte finns med. Vad har hänt på 20 år? När jag 
och andra forskare frågar arbetsgivare vad de vill se när de rekryterar en ny anställd 
är det precis samma saker idag som för 20 år sedan. Ändå finns det inget nedskrivet 
om detta som de kan använda sig av, om det inte är så att den som ansöker om jobb 
har något typ av intyg från tidigare arbetsgivare eller liknande.  
 
Viljan finns 
Några av personerna i min studie säger att ett bra betyg kan visa på ett intresse som 
kan vara användbart för arbetsgivaren och på samma sätt tvärtom ifall betyget är 
dåligt. Det är dock något som framkommer när jag ställer mer utmanande frågor och 
inget som kommer spontant. Personalmannen på NCC säger att ”de som är villiga 
att plugga och visar att de vill framåt, även är bra som yrkesarbetare” och 
handläggaren på kriminalvården beskriver att de vill veta att man har förmågan att 
skriva och läsa in saker då det krävs i arbetet och då kan betyget i svenska visa på 
detta. Min slutsats av detta är att arbetsgivaren har en vilja att veta saker om 
personen de funderar på att rekrytera och att de verkligen försöker hitta saker i de 
dokument personen har med sig, vilket i många fall enbart är skolbetyg.  
 
Utvecklingsbenägna individer 
Ohlsson (2005) beskriver i sin uppsats hur samhället idag ställer krav på flexibilitet 
hos både organisationer och individer vilket ser ut att stämma med de arbetsgivare 
jag träffat. Alla arbetsgivare är medvetna om den arbetskraftsbrist som är på väg att 
infinna sig och detta ställer höga krav på arbetsgivare att anställa 
utvecklingsbenägna individer som kan förändra sig beroende på vad arbetsgivaren 
behöver. Representanten för Atlas Copco säger t ex att –  
 

”Det är tillämpningen av kunskapen som är viktigast, det är det som är 
prestationen. Att få en typ av känsla eller mått på individens förmåga att 
tillämpa sina kunskaper är det viktigaste.” 

 
Om den sökande kan visa att den är bra på att tillämpa kunskaper som den på något 
sätt har införskaffat innebär det med stor säkerhet att den kan ta in mer kunskap och 
sedan även använda sig av den. Det är detta som arbetsgivare vill se bevis för och 
som verkar vara svårt att se i betygen. Den fråga jag ställer mig är dock – kan det 
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vara så att beviset finns i betygen men att arbetsgivarna inte har fått förståelse för var 
de ska titta och hur kan de i så fall få hjälp med det?  
Bristande kommunikation 
När jag i mina intervjuer använt begreppet social kompetens har arbetsgivarna nickat 
och menat att det är precis det de söker och enligt Nilsson (2004) visar hennes 
undersökning att social kompetens skulle kunna innebära t ex 
kommunikationsförmåga, förmåga att påverka och förmåga att bygga nätverk.  
 

”Det är hur man kan föra sig och smälta in när andra finns runt omkring. 
För oss är det jätteviktigt. Om man t ex skulle gå på en middag och 
representera McDonald’s Örebro, hur beter man sig då? Det är viktigt för 
det är vårt ansikte utåt” VD Mc Donalds Örebro 

 
Undersökning efter undersökning visar samma sak. 2007 gjorde TCO, SFS och 
Lärarförbundet en undersökning som visade på att det fanns en del 
missuppfattningar i debatten om vad arbetsgivare anser sig behöva och att mycket 
var tvärtemot det som studenter och andra inom högskolevärlden förväntade sig. 
Arbetsgivarna vill ha bredd mer än spetskompetens och det var viktigare med goda 
vitsord och engagemang än höga betyg. Någonstans i kommunikation och 
samverkan mellan skola och arbetsliv måste det finnas en brist, varför skulle annars 
forskning gång på gång komma fram till samma saker när det gäller vad arbetsgivare 
eftersöker och inte kan hitta i betygen? 
 
 

6.3 Metoddiskussion 
 
En begränsning i min undersökning var antalet personer jag träffade vilket i sin tur 
berodde på den tidsbegränsning jag hade, fler intervjuer hade varit att föredra för 
kvaliténs skull. Ytterligare en begränsning, om man nu väljer att se det som 
begränsning, är det sätt jag valde ut personerna på. Jag hade träffat dem i ett 
tidigare arbete och redan skapat mig en bild av hur medvetna de var om skolan 
kontra rekrytering. Kanske kan dock detta ses som en förenkling av tillvägagångssätt, 
jag hade redan passerat stadiet av att lära känna dem och hade redan ett förtroende 
hos dem. Tidigare forskning inom området kom i min rapport att visa att det mycket 
handlar om individ när det gäller vad de tittar på i en rekrytering och av den 
anledningen skulle ett större antal intervjuer varit att föredra. Då jag även kom in 
mycket på betyg och lärare i rapporten hade det av flera skäl varit lämpligt att även 
intervjuat lärare. Mina sammanfattningar handlar i uppsatsen om mina personliga 
erfarenheter av lärare och skolpersonal och även om mina tidigare införskaffade 
kunskaper om betyg och inte om undersökningar jag gjort i syfte att skriva denna 
rapport. Mitt beslut blev ändå att använda mig av dessa för att skapa tankar och 
diskussion som eventuellt kan ge upphov till ytterligare forskning i ämnet.  
 

 
6.4 Sammanfattning och framtid 
 
Tolka betygen 
De arbetsgivare jag har träffat anser att bedömningar i skolan bara är början på en 
lång rad bedömningar som människan utsätts för genom livet. Någon säger att 
betygen kan vara en fostran för att förstå att de alltid kommer att bedömas och 
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kanske har den personen rätt. Kanske är det precis det som är syftet med 
betygsättandet i skolan men frågan är om skolan ser det så? Min uppfattning är att 
arbetsgivarna verkligen har goda intentioner att titta på det som finns att titta på när 
de ska anställa en person men att de inte riktigt vet hur de ska tolka skolbetygen. En 
bokstav säger dem inte mycket om de inte har en speciell utbildning i att tolka dem 
eller andra intyg som eleven har med sig. Detta är de fullt medvetna om och är öppna 
för att på något sätt få en större kunskap om vad betygen visar. Det jag anser vara 
oroväckande är att detta verkar ha varit arbetslivets inställning under ganska lång tid 
vilket tidigare forskning tydligt visar och vad är det som gör att samverkan mellan 
skolan och arbetsliv när det gäller betyg inte blir bättre? 
 
Betygssättning 
En annan fundering är om de lärare som sätter betyg har den kunskap som behövs 
för att göra detta på ett kvalitativt sätt då det dels finns uppfattningar om att betygen 
visar olika saker hos olika personer och dels att det skett en betygsinflation det 
senaste årtiondet. Har förändringar gått för fort eller är det så att lärare inte är 
delaktiga tillräckligt för att kunna stå bakom det sätt på vilket betyg ska sättas? Hur 
sanningen egentligen ser ut vet vi inte men det är allvarligt, anser jag, att de personer 
som ska ta emot eleverna efter skolan inte litar på betygen vilket de inte ser ut att 
göra eftersom de inte tittar på dem nämnvärt. Skillnaden mellan olika branscher är 
inte stor, det verkar mer bero på individ om de tittar på betyg eller inte. Dock verkar 
akademiska arbetsplatser ha en något bredare syn på betyg vilket man kan anta inte 
är konstigt med tanke på att det krävs mer betyg för att ta sig dit. I min undersökning 
ser jag heller ingen skillnad på om det är män eller kvinnor jag intervjuar, dock är det 
ett väldigt litet antal personer som deltagit.  
 
Social kompetens 
De flesta arbetsgivare verkar vara eniga om vad de vill veta om personen som söker 
ett arbete och mycket handlar om s.k. social kompetens. När jag frågar vad detta 
innebär är det också ganska lika hos olika arbetsgivarna. Samarbetsvillig, 
anpassningsbar, utvecklingsbenägen, förstå regler och normer och vara intresserad. 
Personlighet nämns ofta och att individen måste ha en bra attityd och flera 
arbetsgivare påtalar att det är synd att det inte finns ett betyg i ordning och 
uppförande. Som lärare vet jag att betyg och vad dessa ska innehålla ofta diskuteras 
i skolan och även vilka det är som borde besluta om på vilka grunder betygen ska 
sättas. Idag är det politiker som tar beslut om betygens innehåll och frågan är om 
dessa betygssättare finns med i de verksamheterna som dels ska sätta betygen och 
dels ska ta emot eleverna med betygen? Frågan är om det skulle vara rimligt att alla 
dessa kompetenser skulle kunna vara delaktiga, om det skulle vara praktiskt möjligt.  
 
Framtid och samverkan 
En viktig slutsats av min undersökning är att arbetsgivare är intresserade av betyg 
men att de anser att dagens betyg är för svårtolkade för att fylla ett syfte vid en 
rekrytering. Då arbetsgivarna spelar en stor roll i elevernas framtid borde det finnas 
ett tydligt syfte med att på ett mer kvalitativt sätt samverka mellan skolan och 
arbetslivet, inte enbart för att eleverna ska se arbetsplatser utan även för att de 
vuxna inom olika verksamheter ska få insyn i vad de andra gör och en förståelse för 
vad eleverna har med sig vidare i livet. Studie- och yrkesvägledarens roll borde, 
enligt mina slutsatser, stärkas och få mer mandat att skapa samverkansmöjligheter 
på olika sätt mellan skolan och arbetslivet. Arbetslivet måste anses vara målet för 
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alla elever i skolan och om detta pratas det idag alldeles för lite om i skolan. 
Skolledningen måste ta mer ansvar och tydliggöra för sin personal vad syftet med 
samverkan är, inom skolan men framför allt ut från skolan till exempelvis arbetslivet, 
och att eleverna inte kommer att stå tillräckligt stabila och förberedda när de lämnar 
skolan om de inte förstår detta. Arbetslivet i sin tur behöver få en tydligare bild av den 
komplexa organisation skolan är och bli tydligare i vad de förväntar sig av de 
individer som kommer och söker ett arbete. Det handlar om en vinst för alla och 
t.o.m. Sveriges framtid! 
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8. Bilagor 
 
8.1 Intervjumall 
 

Om personen och arbetsplatsen 

 

1. Vad heter du? 

2. Vad heter ditt företag/arbetsplats? 

3. Vad gör ni/tillverkar ni? 

4. Vad är din titel? 

5. Hur många anställda har företaget/arbetsplatsen? 

6. Vad är dina huvudsakliga arbetsuppgifter? 

7. Hur länge har du arbetet med det? 

8. Hur många anställda är du ansvarig för? 

 

Hur viktiga är skolbetygen vid en rekrytering 

 

9. Är du med i rekryteringsarbetet? (Om inte, vilka arbetar med det?) 

10. På vilket sätt är du med i rekryteringsarbetet? 

11. Är ni fler som samverkar när ni rekryterar? 

12. Hur ofta rekryterar ni nya personer? 

13. Hur går ni till väga när ni behöver anställa? 

14. Kommer det in många ansökningar när ni annonserar om en tjänst? 

15. Inom vilka forum söker ni efter arbetstagare? Var annonserar ni? 

16. Vad skriver ni att ni tittar efter, förutom det som är självklara krav för tjänsten? 

17. Vad tittar ni på först om ni har många ansökningar? 

18. Hur gör ni när ni väljer ut de som får komma på intervju? 

19. Vill ni ha in skolbetyg? 

20. Från vilka skolformer vill ni se betyg om ni vill se dem? 

21. Om ni vill se skolbetyg, vill ni ha in dem före eller efter ni har haft en intervju? 

22. Är skolbetygen något som har stor betydelse för er?  

23. Hur stor betydelse har betygen på en skala 1-10? Utveckla gärna. 

24. Är du medveten om hur skolan gör när de sätter betyg? 

25. Vet du vad som krävs för att man ska vara godkänd från gymnasiet? 
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Om vissa betyg är mer viktiga än andra, vad beror i så fall detta på 

 

26. Vad betyder ordet kompetens för dig? 

27. Vad innebär ”social kompetens” för dig? 

28. Hur ser du i allmänhet på skolbetyg som kompetensmätare?  

29. Finns det något eller några betyg som du anser är mer viktiga? 

30. Varför tycker du det? 

31. Vad har du för uppfattning om betyget IG? 

32. Vad har du för uppfattning om betyget MVG? 

33. Om ni tittar på skolbetygen, tycker ni att de sedan reflekterar hur den anställde 

fungerar i sitt arbete? 

 

 

 

 

 


