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Figuren nedan är ett ramverk för att strukturera kraven kring en tjänst. Målet är att definiera vilka beteenden och 
attityder i förhållande till faktisk arbetsprestation som krävs.   

 

Steg 1 Steg 2 Steg 3 Steg 4 

Identifiera de viktigaste 
aktiviteter som är knutna till 
jobbet och prioritera enligt: 

 Frekvens (t. ex. alltid, 
dagligen, en gång i 
veckan osv.) 

 Konsekvenser vid fel 
(hälsa, säkerhet, 
klagomål, 
kompensation, lagligt, 
etc.) 

Fokusera på specifika färdigheter 
och förmågor som underlättar 
arbetsprestation, lärande och 
kunskapsförvärv på inträdesnivån 

 

Fokusera på att identifiera vad 
den sökande måste veta i förväg 
eller har gjort tidigare. 

 

Fokusera på personliga 
egenskaper som krävs av en 
kandidat för att prestera och 
trivas i jobbet 

 

 

•Utvecklad förmåga eller 
färdighet  t.ex. läsbegåvning, 
slutledningsförmåga. 

•Bevis på att personen kan detta 
och inte bara har gjort tidigare 
(mäts genom färdighetstest, 
arbetsprov eller anlagstest)

•Tidigare erfarenhet
•T.ex. teknik, sälj, service, 

utbildningskrav etc
•Erfarenheter som personen ska ha 

gjort för att vara kvalificerad för 
tjänsten.

•De viktigaste arbetsuppgifterna
•Notera de mest förekommande 

arbetsuppgifterna som är 
viktigast i tjänsten.

•Kom ihåg dessa vid 
genomförandet av 
jobbanalysen.

•Personliga egenskaper
•Avgörande för hur en person 

utför ett jobb, mäts genom 
personlighetstest och 
personliga intervjuer eller 
genom bedömning vid 
utförande av case t ex. 

Personlighet Uppgifter

Färdigheter/

förmågor
Erfarenhet
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Skriv ner de viktigaste jobbaktiviteterna; krav på färdigheter/förmågor; kunskap och personliga egenskaper. 

 

 

Viktiga jobbaktiviteter Färdigheter/förmågor (krav) 
  

Erfarenheter (krav) Personliga egenskaper (krav) 
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Beskrivningarna ovan kan överföras till Criteria i MPA, förs sedan in i Metis för matchning mot kandidatens 
personprofil: 

 

 


