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Sammanfattning 

Vad ska egentligen till för att ett få ett arbete? Hur stärks anställningsbarheten? Vad är det 

egentligen rekryterare söker efter? Detta är frågor som både vi och de omkring oss har i 

tankarna, därför har vi valt att skriva vår uppsats om vilka personliga egenskaper som upplevs 

som attraktiva samt vikten av att hålla sig anställningsbar inom branschen.  

 

Begreppet anställningsbarhet är populärt och diskuteras flitigt i dagens samhälle. I takt med att 

vi går mot en mer osäker arbetsmarknad där kraven på dagens arbetskraft höjts ligger det otrolig 

vikt på att vara just anställningsbar. Förr var det vanligare att de som påbörjade sitt arbete på 

en specifik arbetsplats inom kort fick gavs en tillsvidareanställning och sedan valde att stanna 

där. Nu för tiden utgör vikariat, projektanställningar och konsultarbeten en stor del av 

arbetsmarknaden vilket också bidrar till större osäkerhet hos individen. Ses det till just 

personalvetare är detta tydligt då de flesta inte förblir på sin första arbetsplats över en längre 

period. Anledningen till detta kan delvis vara att det som ges också är det som tas när önskan 

in på arbetsmarknaden finns samt även att inte vara i en position att själv välja och vraka, för 

att sedan med den första eftertraktade erfarenheten kunna börja konkurrera om de mer, på längre 

sikt, önskvärda anställningarna.  

 

Uppsatsen är en kvalitativ studie utifrån en arbetsgivare samt rekryterares perspektiv och önskas 

att läsas som en handbok för alla oss blivande personalvetare för att få ett bättre utgångsläge 

när kampen in på arbetsmarknaden tar fart. Analysen kommer även att vara jämförande då 

respondenterna är fördelade på kommuner, privata företag och bemanningsföretag vilket gör 

att det kan vara till fördel att läsa detta ur ett jämförelseperspektiv för att på så sätt vara 

förberedd på vilken typ av arbetsgivare läsaren önskar sig vara anställningsbar för. 

  

Nyckelord: Anställningsbarhet, personliga egenskaper, rekryteringsprocessen 
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1. INLEDNING 
I följande kapitel presenteras bakgrunden till studien och en syftar till att ge en liten, men 

bättre, förförståelse för det valda ämnet. Även syfte och frågeställning ingår det är sedan det 

som resten av uppsatsen utgår ifrån.

 
 

1.1 Bakgrund: 

Årligen publicerar SACO-förbunden sina prognoser för hur akademikers arbetsmarknad ser ut 

samt hur den kommer att se ut under de nästkommande fem åren. Arbetsmarknadsutsikterna 

för personalvetare visar på att det under en tid varit utmanande att erhålla en första anställning 

som nyexaminerad, vilket även vi har upplevt. Denna problematik utgör grunden samt är den 

största anledningen till att vi valt att inrikta oss mot detta område.  

 

Det har under en längre tid varit attraktivt att utbilda sig till personalvetare och det resulterar i 

att de tjänster som finns tillgängliga har ett högt antal ansökningar. I den senaste 

undersökningen visar dock statistiken på att det rådande läget på marknaden har genomgått en 

förändring och det finns idag en balans mellan antal arbeten och utbildade. Det som fortfarande 

upplevs som ett problem för arbetsgivare är bristen på sökande kandidater med längre 

yrkeserfarenhet, vilket i sin tur leder till att konkurrensen fortfarande är stor bland de mindre 

yrkeserfarna och nyutexaminerade. Utöver arbetsmarknadsprognoserna ges det alltid en 

tillhörande osäkerhetsprognos där SACO med hjälp av en femgradig skala mäter osäkerheten 

för de som tar examen utifrån respektive ämne. Personalvetare hamnar i mitten av skalan vilket 

indikerar på att det finns en viss osäkerhet vilket delvis omfattas av det faktum att många 

yrkesverksamma inom HR kommer nå pensionsålder inom en snar framtid. Detta betyder dock 

inte per automatik att företagen kommer rekrytera nyutexaminerade då erfarenhet vill ersättas 

med erfarenhet. Sammanfattningsvis visar detta indikationer på att framtiden för personalvetare 

som är aktiva inom branschen för HR inte upplever samma osäkerhet som nyutexaminerade 

gör. Den kritiska perioden omfattas av den tid som nyutexaminerad söker sin första anställning 

inom det verksamma området. 

 

1.2 Syfte,  

Syftet med studien är att undersöka vilka personliga egenskaper som ger nyutexaminerade 

personalvetare en anställning inom området, hur begreppet anställningsbarhet står i relation till 

detta samt även hur de som rekryterar arbetar med det.  

 

1.3 Frågeställningar 

 

 Hur ses det på begreppet anställningsbarhet inom organisationer som anställer personal-vetare? 

 Vad/vilka egenskaper räknas som attraktiva när det kommer till “personlig lämplighet” för ett jobb 

inom HR för en nyexaminerad HR-student? 

 Vilka skillnader och likheter finns det i synen på dessa egenskaper hos ett bemannings-företag, hos 

kommuner och privata företag? 
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1.4 Avgränsningar 

Vi har valt att avgränsa oss till att endast intervjua personer vars arbetsuppgifter innefattar 

rekrytering av personalvetare. Vi har inte valt att fokusera på respondenternas kön eller ålder i 

urvalet då denna inte är relevant bakgrundsinformation vid insamlandet av data för att besvara 

våra frågeställningar. Vid urvalet av respondenter inom kommuner valde vi att endast kontakta 

deras personalavdelningar, på bemanningsföretag endast deras interna rekryterare och på 

privata företag sökte vi efter respondenter som arbetade på en etablerad personalavdelning. 

1.5 Disposition 

Uppsatsen är uppbyggd på flertalet kapitel som har sin början i inledningen innehållandes 

bakgrund, syfte, frågeställningar, avgränsningar samt disposition. Därefter följer kapitel två 

som är den teoretiska referensramen. Där presenteras tidigare forskning och de teorier som 

uppsatsen syftar till att behandla. I kapitel tre, metod, presenteras metodval och hur vi har 

genomfört studiens alla delar. Resultatet presenteras i kapitel fyra under rubriken Analys och 

resultat där det sätts i relation till de teoretiska utgångspunkterna vi valde att arbeta med. I sista 

kapitlet presenteras de slutsatser vi har kommit fram till och det förs även en diskussion om hur 

arbetet har gått och vad vi hade kunnat göra annorlunda. Här lämnar vi även förslag på vidare 

forskning. 
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2. TEORETISK REFERENSRAM 
Eftersom anställningsbarhet är ett begrepp som är relativt nytt är forskningen kring det 

fortfarande begränsad. Det finns däremot mycket skrivet om rekrytering, att göra sig attraktiv 

på arbetsmarknaden samt vad som krävs av den nya tidens anställda, vilket går att direkt 

sammankoppla till anställningsbarhet. Utöver begreppet i sig kommer vi att redovisa för vissa 

historiska aspekter inom området och även se till olika perspektiv som anställningsbarhet kan 

upplevas utifrån. I tillägg till detta vill vi även ge grundläggande kunskaper om hur 

arbetsmarknaden idag skiljer sig från den förr samt hur teorin förklarar personlighet, 

personliga egenskaper och hur dessa kan mätas. 

 
 

2.1 Relationen mellan begreppen 
 

 

Figur 2.1. Egen figur: Relationen mellan rekryteringsprocess, anställningsbarhet och personliga 

egenskaper. 

 

I figuren ovan visas en förenkling på hur relationen mellan de valda områden som denna studie 

berör ter sig. Rekryteringsprocessen kan ses som ett verktyg för att mäta sin anställningsbarhet 

för just den tjänsten eller vid det tillfället vilket gör att dessa begrepp står i direkt relation till 

varandra. De personliga egenskaperna är endast en del av vad som kan göra en individ mer eller 

mindre anställningsbar och det är även den delen i begreppet vi har valt att lyfta fram och 

fokusera på. 

 

2.2 Nutidens flexibla arbetsmarknad och flexibilitet 

För att förstå hur och varför begreppet anställningsbarhet har haft många olika definieringar så 

måste kunskapen om arbetsmarknadens förändringar över tid förklaras först. Förr i tiden var 

det inte lika viktigt med flexibilitet då det ofta söktes, samt erhölls, en anställnings-trygghet och 

lojalitet gentemot mot ett företag till skillnad från idag då sker allt mer förflyttningar mellan 

olika organisationer (Gillberg 2015, s 40).  

Enligt Cranet-undersökningarna som görs årligen ses en ökning av flexibiliteten i människors 

arbetsformer över hela Europa. Cranet, The Cranfield Network on Human Resource 
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Management, är ett globalt forsknings-nätverk som berör trender inom HR. Vid nätverkets 

uppstart 1989 bestod det av fem medlemmar i, där bland annat Sverige, och skedde 

undersökningen på 13 europeiska länder. Medlemsantalet har ökat och sträcker sig nu utanför 

Europa och består idag av över 40 universitet från lika många länder. Undersökningarna består 

av en gemensamt skapad enkätundersökning där det ska kartlägga vilka termer som använts 

mest av HR-akademiker och utövare. Termerna i sig kan ha olika betydelse beroende på vart i 

världen som de används och för att säkerställa ett rättvist resultat pågår förberedelserna 

vanligtvist upp till 18 månader där frågor både läggs till och kasseras. Kärnan i nätverket är en 

enkätundersökning i vilken vi kartlägger hur organisationer i respektive land arbetar med HR-

frågor. Enkäten är indelad i sex sektioner, HRM Organisation och Aktivitet som täcker HRs 

stratgiska roll och politiska område, Personalpraxis som berör antal anställda, flexibiliteten, 

mångfald med mera, Personalutveckling innefattas av utveckling, karriär och utbildning, 

Ersättning och förmåner, Medarbetarrelationer och kommunikation där inom 

arbetsgivarorganisationer och kommunikationskanaler och slutligen Organisationsdetaljer som 

omfattas av den demografiska arbetskraftsuppgifter och sektors- och organisationsprestanda 

(Lazarova et al. 2008). 

Inom ramen för flexibla arbeten brukar de främst räkna in deltidsarbete, projektanställningar, 

vikariat, flexibla arbetstider och helgarbete. Sverige är ett av de länder, ofta tillsammans med 

Tyskland, som ligger i topp när det kommer till hur många organisationer som har anställda 

med flexibla arbetstider. En bidragande faktor till detta kan vara resultatet av det 

jämställdhetsarbete som länderna aktivt arbetar med. Desto fler kvinnor som är i arbete i ett 

land, desto fler flexibla anställningar brukar det finnas. Om landet till stor del omfattas av 

tvåförsörjarhushåll blir kravet från arbetstagaren på flexibilitet högre. Utöver den jämförande 

aspekten så grundar sig den nya arbetsmarknaden i att organisationer idag strävar efter att bli 

mer anpassningsbara och snabbföränderliga. För att hänga med i dagens samhälle krävs 

möjlighet till att snabbt kunna omforma sin organisation när det är nödvändigt. I takt med den 

ekonomiska utvecklingen ökar konkurrensen mellan företagen vilket i sin tur kräver att 

huvudfokuset i verksamheten alltid är kunden. För att uppfylla kraven som sätts till följd av den 

rådande konkurrensen krävs det att organisationer måste gå från de traditionella strukturerna, 

som ofta är tidskrävande och tenderar till att bli kostnadsineffektiva, till att vara flexibla, tätt 

sammankopplade och förändringsbara. Detta medför att arbetsplatsen omfattas mer av team 

som arbetar i projekt där gruppen ser ut på ett visst sätt när marknaden kräver och på ett annat 

sätt när efterfrågan eventuellt förändrats eller kraven ser annorlunda ut (Deloitte University 

Press 2016). 

Organisationsdesign har under de senaste åren legat högst upp på listan över vilka trender som 

råder inom HR. Det syftar till hur organisationer väljer att utforma och designa sitt 

organisationsschema vilket tenderar att frångå det traditionella sättet. Det aktiva arbetet med att 

utveckla sitt organisationsschema kan ses som ett sätt för att hela tiden sträva mot 

kostnadseffektivitet samt undersöka på vilket sätt organisationen lämpligast bör byggas upp på. 

I tabellen (Figur 2.2) visas vilka HR-trender som var mest populära 2016 samt visar på hur att 

de moderna organisationerna har vågat ifrågasätta de annars traditionella arbetssätten (Deloitte 

University Press 2016). 
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Figur 2.2 Omarbetat modell: Global Human Capital Trends 2016. The new organization: Different by 

design. Deloitte University Press 

 

2.3 Begreppet anställningsbarhet 

I det inledande kapitlet i boken Anställningsbarhet, perspektiv från utbildning och arbetsliv 

(Sparrhoff 2016, s 25), som är helt inriktad mot anställningsbarhet, så förklaras det att någon 

fullt klar definiering av begreppet inte finns men att det i sin tur inte heller är av intresse. Detta 

med anledning av att begreppet hela tiden skiftar i innehåll beroende på i vilken kontext och 

vart i världen det används samt att det beständigt fylls på med vidare innebörd över tid. Nu 

borde frågan istället ställas kring vad anställningsbarheten gör och blir i olika avseenden snarare 

än vad den faktiska betydelsen är. Det som kan sägas om begreppet är att det är tydligt kopplat 

till anställning, det vill säga att det verkar inom ramen för förhållanden på arbetsmarknaden. 

Även om en tydlig relation finns bör kopplingen till just anställningen ses på med varsamhet då 

begreppet över tid gått från att fokusera på sysselsättning och arbetslöshet till att fokusera på 

en individs kompetens och förmåga till att bli samt hålla sig anställd. 

 

Även om det inte finns endast en given definiering har det ändå gjorts försök till att ringa in 

huvudområdet i begreppet, som kan fokuseras på övergången från utbildning till arbets-

marknad, det vill säga möjligheten att efter sin examen erhålla en anställning inom det område 

som har studerats. Denna definiering är applicerbar ur ett makroperspektiv vilket betyder att 

det ses ut ifrån en helhetsbild för samhället. När man väljer att se företeelser i relation till den 

samhällsnytta de gör så blir därmed fokuset mindre på den enskilda individen. Matchningen av 

studenter med arbetsmarknaden är en ständig strävan i ett land då det eftersöks en balans mellan 

utbildning och arbetsmarknad för att få ut medborgarnas fulla kompetens i samhället. Om 

fokuset istället läggs på anställningsbarhet ur ett mikroperspektiv och därmed ses utifrån 
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individens perspektiv så är den specifika möjligheten till att få ett arbete samt även vad som 

krävs för erhållandet som är det centrala. Europeiska kommissionen gör ett försök att förena 

dessa definitioner genom att se anställningsbarhet som en process av att få ett jobb, behålla ett 

jobb, vara flexibel på sin arbetsplats samt utvecklas. Genom att se begreppet på detta sätt 

innefattas det av både den individuella aspekten samt samhällsnyttan som ges av att ha en 

anställningsbar population (Nilsson & Viberg 2016, s 38). Denna process förklaras även av 

Löfgren & Martinsson (2008 refererad i Eriksson 2013 s 171) som: 

 

Den förmåga till kontinuerligt lärande initieras och underlättas i högre utbildning fortsätter i 

övergången till arbete som förmåga att utvecklas i förhållande till kontextens krav och som 

förmåga att bidra till organisationens utveckling: detta i stället för att den som anställts i 

förväg ska vara anpassad till de krav som arbetsgivaren stället. 

 

Trots att den tidigare forskningen på begreppet inte är särskilt omfattande samt det faktum att 

det är relativt nytt så är ändå de flesta forskare överens om hur det möjligen skulle kunna 

definieras.  Det som är genomgående i sättet att se på anställningsbarhet är främst ur en historisk 

aspekt och att det har utvecklats till att bli något som ses som en förändrande effekt efter vilken 

kontext den verkar i samt vem den berör (Sparrhoff 2016, s 31f). 

 

2.3.1 Anställningsbarhet ur ett historiskt perspektiv 

Anställningsbarhetens engelska motsvarighet är employability och ses vara lite bredare som 

begrepp då det har forskats på mer i Storbritannien än i Sverige. När det talas om employability 

ur ett historiskt perspektiv så beskrivs förändringen över tre epoker, någon motsvarande 

forskning finns tyvärr inte i relation till den svenska arbetsmarknaden och samhället men 

forskningen går ändå att ses som relevant, trots att vissa nationella skillnader kan förekomma 

(Sparrhoff 2016, s 32).  

 

Begreppet dök för första gången upp i början av 1900-talet och arbetsbristen som rådde då 

räknas till den första epoken. Här talas anställningsbarhet mer om som en nödåtgärd, det vill 

säga sökandet efter vilka människor som faktiskt var kapabla till att arbeta. Här sökte 

arbetsgivare efter personer i rätt ålder, med hälsan i behåll och med familjeförhållanden som 

möjliggjorde att ha ett arbete. Givetvis eftersöktes även här motivation och vilja men kompetens 

i relation till anställningsbarhet existerade inte. Till den andra epoken räknas 1950–60-talet och 

anställningsbarhet blir då ett policybegrepp på samhälls- och organisationsnivå. Fokusområdet 

här låg på bemannings- och sysselsättningsfrågor inom arbetsmarknadspolitiken och synen gick 

från att individer kunde vara anställningsbara eller inte till att alla var mer eller mindre 

anställningsbara. Under denna epok var socialpolitiken en bidragande faktor till att även 

minoriteter och särskilt utsatta grupper sågs som anställningsbara trots att de var tänkta till 

alternativa lösningar snarare än de traditionella anställningarna. Begreppet sågs under den här 

tiden fortfarande mer som en åtgärd för att få människor in i sysselsättningen och det var själva 

anställningen som stod i fokus. Däremot under den tredje epoken som ses börja under 1980 – 

90-talet och som fortfarande pågår har begreppet gått från att enbart syfta till själva 
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anställningen till att nu vara ett begrepp som kan ses som en process och ett livslångt lärande 

för individer och organisationer. Anställningsbarhet ses i nutid ur alla olika aktörers perspektiv 

och även i relation till den nationella och internationella nivån. I EU under slutet av 1990-talet 

myntades begreppet livslångt lärande och i samband börjades då mål skapas kring att säkra 

anställningsbarheten hos sina medborgare för att det i sin tur skall gynna den ekonomiska 

tillväxten samt hållbarheten. Individen är fortfarande det som står i fokus men det är nu dennes 

kompetenser, kunskaper och färdigheter som mäts mer än det faktum att denne behöver en 

sysselsättning eller att företagen behöver anställda.  

 

Summeringen av dessa tre epoker är att begreppet i sin helhet har blivit vidare över tid i takt 

med att samhället har utvecklats. Idag förstås det att anställningsbarhet inte enbart är något som 

får ut en individ i arbetslivet utan att det är en pågående process som påverkar relationen mellan 

individer, organisationer, samhällen samt även internationellt (Sparrhoff 2016, s 33). 

 

2.3.2 Olika perspektiv på anställningsbarhet 

Begreppet anställningsbarhet kan upplevas olika beroende på vilket perspektiv som det väljs att 

ses utifrån. Ur organisationens perspektiv så handlar det främst om att skapa en flexibel och 

kunnig arbetskraft, vilket betyder att all kompetens och arbetskraft som organisationen behöver 

finns internt och att den ska vara lättillgänglig där den ekonomiska vinningen blir en följd av 

att detta fungerar. Lindberg (2016) beskriver hur det finns olika strategier som företag kan 

använda sig av för att åstadkomma ovanstående där det i ett första skede är insatserna gällande 

rekryteringen som är det viktiga. För att undvika en långvarig och oönskad kostnad krävs det 

att den önskade kompetensen finns i den nya personalen som anställs. Vikten av att en individ 

håller sig anställningsbar är också av intresse för organisationen på grund av att deras önskan 

att vara fortsatt konkurrenskraftiga, där genomförandet sker med hjälp av policys, utbildningar 

och kontinuerlig kompetens-utveckling. 

  

Ses det istället utifrån individens egna perspektiv så är även här den ekonomiska frågan en 

viktig aspekt, men då syftar det till vikten människor har av en inkomst. Andra faktorer som 

också är viktiga i strävan efter att vara anställningsbar är den sociala tillhörigheten, personliga 

utveckling, karriären och tryggheten. Strategierna som en individ kan ta till för att höja sin egen 

anställningsbarhet är först och främst att utbilda sig. Utöver det är även kompetensutveckling 

och nätverkande stora delar som kan vara avgörande för möjligheten att bli erbjuden en 

anställning. Att hålla sig anställningsbar brukar oftast förknippas med organisationens 

perspektiv där det anses vara viktigt men det återfinns även ur individens perspektiv, där bottnar 

det i att hålla sig attraktiv och kompetent för sin arbetsgivare men det ger även resultat samtidigt 

i att sin egen yrkeskarriär utvecklas. Att hålla sig anställningsbar kräver att hela tiden fortsätta 

utbilda sig samt bredda sina kunskaper för att upplevas flexibel och på så sätt kunna fortsätta 

vara önskvärd på ett företag eller på arbetsmarknaden i sig när dessa står inför förändring 

(Lindberg 2016, s 97–105). 
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De två olika 

dominerande 
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Anställningsbarhet utifrån ett 

individperspektiv 
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- Personlig utveckling, karriär 

- Ekonomisk fråga, trygghet 

- Social tillhörighet 
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- Kompetenssäkra arbetskraften 

- Ekonomisk vinning 

Figur 2.3. Egen modell: Perspektiv på anställningsbarhet 

 

Ovan visualiseras de mest centrala delarna i vardera perspektiv och ger en övergripande bild på 

vad som är de stora skillnaderna mellan de två olika perspektiven. Vi kommer utgå från denna 

modell i presentationen av resultatet samt den kommer ligga till grund för analysen i slutsatsen. 

 

2.4 Att hålla sig anställningsbar (kompetensutveckling) 

Intresset för organisationer att engagera sig i kartläggning och genomförande av kompetens-

utveckling grundas i samband med att omfattningen av personalvetarutbildningar ökade under 

1960-talet. Det var under nästkommande decennier som behovsanalysen i företag hade sitt stora 

genomslag och det lades mer fokus på vad som egentligen behövdes i en organisation samt hur 

detta kunde nås det utan att behöva rekrytera fler. Nuförtiden ser det lite annorlunda ut då kraven 

på kompetens har ändrats i och med den nya arbetsmarknaden. Eftersom företag idag är så pass 

föränderliga måste de se lärandeprocessen som en central funktion, det vill säga att alla de 

anställda måste innefatta höga grundkunskaper men sedan även ha vilja, lust och motivation att 

hela tiden utvecklas och lära sig mer, samt bredda sin kompetens (Lundmark, 1998. s 55).  

 

2.4.1 De fem disciplinerna 

Den som sägs ha myntat begreppet “Den lärande organisationen” är Peter Senge som skrivit 

boken The fifth discipline (Ekman, 2004. s 28). I den presenteras hans teori om de fem 

disciplinerna som den lärande organisationen enligt honom bygger på och det är alltså dessa 

som ligger till grund för all kompetensutveckling som pågår i organisationer. Dessa fem är:  

 

Personligt mästerskap: Människors egna lärande och önskan om att hela tiden utvecklas och 

bredda kunskaper och färdigheter. För att få engagerade anställda måste företagen tillhandahålla 

förutsättningar för att tillgodose denna önskan och ge möjlighet för utveckling på det personliga 

planet. Förutsättningar kan innebära karriärplanering, utvecklingssamtal och tid för reflektion 

(Segne 1990 s 139 - 172). 

Tankemodeller: Tankemodeller håller ofta kvar en individ i sina inpräntade tankebanor som 

denne fogar över, vilket är det största hotet mot att omsätta nya insikter i praktiken. Därför är 

det viktigt att dessa modeller talas om, lyfts fram, utvärderas och revideras för att det ska bli 

skillnader och förbättringar. Detta är en färdighet som är helt avgörande i utvecklingen av 

organisationer samt innebär valet av upptäckandets bana snarare än den trygga. I denna process 



9 

 

är det viktigt att lyssna och lära från andra anställda, kollegor och chefer för att få en gemensam 

förståelse och att se saker ur andras perspektiv (Segne 1990 s 174 - 203). 

Gemensamma visioner: Frågan vad vill vi skapa? är central här. Det utvecklas till en gemensam 

vision och blir en tydlig bild för samtliga anställda samt vad för mål som finns och även vart 

som ska nås. Visionen i sig skapar en känsla av sammanhållning och samverkan samt sätter 

fokus på lärandet och utvecklingen (Segne 1990 s 205 - 231). 

Teamlärande: Att lära sig att bli ett bra och sammansvetsat team kräver träning, övning och 

kontinuitet enligt Segne. Träning för är att bli ett bra team innefattar gemensamt lärande och 

utveckling För att uppnå det behövs dialoger mellan de anställda är det centrala. I dessa utbyts 

kunskap och uppföljning av de gemensamma visionerna samt arbetet för var och en och 

tillsammans (Segne 1990 s 233 – 250). 

Systemtänkande: Den sista av de fem disciplinerna är de fyra ovanstående i sin helhet. Att förstå 

och förmedla att alla dessa faktorer är det som bygger ett fungerande system av ett pågående 

lärande. För att åstadkomma förändring måste det ses till hela system och alla dess delar samt 

låta dessa bära varandra (Segne 1990 s 57 - 66),  

 

Denna teori kan kopplas till anställningsbarhet som begrepp då den kan sättas i relation till 

insatserna som görs redan vid rekryteringen för att hålla sin organisation lärande. Den kan även 

appliceras på de organisationerna som har valt att arbeta med anställningsbarhet ur ett 

organisationsperspektiv, där kompetensutveckling är en väldigt central del.  

 

Ett annat sätt att som företag öka sin kompetensutveckling är att arbetsgivare ger medarbetaren 

utökade arbetsuppgifter, befogenheter eller delegation så kommer detta resultera i att denna 

känner sig utvald och sedd, samt vill utföra ett bra jobb. Finns en motivationsfaktor att jobba 

mot, kommer de anställda själva att samla på sig den kunskapen som behövs och då blir 

personalen mer kompetent på eget bevåg, utan specifikt anordnade åtgärder (Granberg, 2013. s 

521). 

 

2.5 Model of Employability 

I artikeln “The concept of employability” (McQuaid & Lindsay 2005) menar författarna på att 

begreppet anställningsbarhet har skrivits om, och använts mycket men ofta blir lite smalt. Det 

används oftast ur ett arbetsgivarperspektiv för att förklara vad som önskas för typ anställda 

medan de har själva tagit fram en modell för hur det kan ses på anställningsbarhet ur individens 

perspektiv och vilka faktorer som kan påverkas. Faktorerna som modellen innefattar är de 

individuella faktorerna, personliga förhållanden och de yttre faktorerna. Under följer en 

förenklad översikt på hur modellen ser ut i grova drag och vilka överrubriker som finns 

representerade inom de olika faktorområden som existerar. 
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Figur 2.4 Vilka faktorer gör en person anställningsbar? “The concept of employability” (McQuaid & 

Lindsay 2005)  

 

Denna modell visar, som nämnt ovan, de mest bärande faktorerna för att göra sig 

anställningsbar. Ett företag ser inte på alla dessa preferenser alltid utan det varierar i vad de 

behöver för stunden, till exempel i ett läge med arbetsbrist ses det till färre av faktorerna än vad 

det görs när önskan om att utveckla en redan stark organisation. De nämnda faktorerna i 

modellen är överrubrikerna och inom varje kategori finns vissa egenskaper, till exempel under 

de ”demografiska egenskaperna” spelar både ålder och kön in samt även i hushålls-förhållanden 

där det ses till antal barn, boendesituation och åtaganden hemma. Eftersom denna modell är 

väldigt konkret i sina exempel på vad som gör en individ anställningsbar så finner vi den vara 

högst relevant för vårt studieområde. När vi sammanställer resultatet kommer det vara tydligt 

att se under vilka av dessa faktorer de viktigaste personliga egenskaperna faktiskt finns. 

 

2.6 Rekrytering 

2.6.1 Rekryteringsprocessen 

I en av definieringarna av begreppet anställningsbarhet fokuseras det på den halvan av ordet 

som är “anställning” samt att det är även den delen som kan relateras till rekrytering och 

rekryteringsprocessen, eftersom det alltid görs när en ny anställning ska ske. 

Rekrytering har det i alla tider skrivits mycket om och det är en gedigen bearbetad del av 

organisationsarbetet, en forskare som beskrivit rekrytering ingående i förhållande till 

anställningsbarhet är Armstrong (2009 refererad i Granberg 2013 s 413), hans definition på 

rekrytering lyder ”Rekrytering är processen att hitta och anställa de individer som företaget 

behöver. Urval är den del av rekryteringsprocessen som omfattar att besluta vilken av de 

sökande eller kandidater som ska erbjudas arbete.” 

 

Vidare menar Granberg (2016) att det kan förklara hela rekryteringsprocessen steg för steg. Det 

börjar alltid med att ett behov uppstår av en ny medarbetare på arbetsplatsen och genom det 

uppkommer ett beslut om att en anställning ska ske. Detta kan bero på att företaget växer, att 

någon har slutat eller att ny specifik kompetens efterfrågas. Beroende på vilken av 

anledningarna som ligger till grund för en nyrekrytering så måste de utreda befattningskraven, 
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här skapas då en kravprofil. När detta är gjort och en annons har skrivits utifrån kraven, 

innefattande de önskade meriterande kunskaper, går informationen om den lediga befattningen 

ut i olika forum. När annonsen funnits ute och ansökningarna har kommit in börjar 

sammanställningen av de sökandes meriter och då även urvalet. I ett första skede görs en 

grovgallring där det tas ut de som är mest intressanta sökande, sedan sker antingen en 

telefonavstämning först eller så bjuds det direkt in till en personlig intervju. Hur många som 

väljs att kontakta eller gå vidare med kan skilja markant beroende på organisation, tidsram, 

engagemang och tjänst. När det i ett eller flera steg har gallrat tills det bara finns en kvarvarande 

kandidat erbjuds denna en anställning. Vid en chefstjänst som skall tillsättas måste även MBL-

förhandlingar förekomma, då alltså inte ett krav vid icke ledande tjänster. Om kandidaten 

accepterar så förhandlas det om lön samt andra förmåner, därefter det skrivs ett 

anställningsavtal. När allt detta är gjort så underrättas de andra sökande. Den sista delen som 

kan vara en av de viktigaste i en rekryteringsprocess, är att ha en uppföljning av rekryteringen 

och se över rutinerna och utvärdera hur det har gått, detta för att hela tiden kunna förbättra sig 

och nå en mer effektiv rekryteringsprocess allt efter som (Granberg, 2016. s 413). 

 

2.6.2 Personlighetstester 

Personlighetstest skiljer sig på många sätt från kunskaps- och färdighetstester då det i denna typ 

av test exempelvis inte har några rätta eller felaktiga svar, här används det av dimensioner som 

kan vara svåra att mäta jämfört med faktiska kunskaper eller förmågor. Det borde snarare än 

test benämnas som självmedvetenhet eller en analys men oavsett vilket term som valet att 

använda sig av landar på handlar det om en individs egen syn på sig själv. En anledning till att 

personlighetstest kan vara svårt att mäta ligger i valet av språk istället för reella uppgifter. 

Förståelsen mellan de som skapar och utvärderar testerna samt de som utför dem måste vara i 

samklang för ett tillförlitligt resultat. Personlighetstesterna kan bygga på en rad variationer av 

modeller och antagande om hur begreppet personlighet är definierat med undantag för att den 

fundamentala meningen om att den är tämligen stabil och mätbar. Ett karakteristisk test består 

av antingen ord eller påståenden som individen på någon typ av skala ska beskriva vad som 

bäst passar in. Exempel på detta kan vara att val av ord som ”självständig, glad, utåtriktad och 

drivande” eller att de fyller i vilken nivå de anser sig vara en person som ser lätt på ett 

helhetsperspektiv. Med dessa typer av tester önskas det att försöka sätta svaren i en dimension 

genom att summera de påståenden eller ord som individen uttryckt i formuläret. Exempel på 

detta kan ses om det ligger tyngd vid ord som glad, positiv och lättsam, då faller det in under 

dimensionen optimistiskt. Testerna som innefattas av få dimensioner är oftast korta och går 

snabbt att fylla i. De är ofta lättare att förstå samt ger en mer överskådlig uppfattning.  Dock 

kan detta även verka i motsatt riktning då enkelheten som eftersträvas står i motsats till 

människans personlighet som i sin tur är ett mycket komplext begrepp vilket i sin tur innebär 

att de få dimensionerna som förekommer ställer höga krav på tolkningen (Lindelöw 2013 s 

123f). 

Under en längre tid sågs det på personlighetstester, inom rekrytering, med ett visst tvivel. En 

av anledningarna till att testerna såg som opålitliga omfattades bland annat av att en och samma 

individ inte fick samma testresultat trots att de gjorde om samma test flertalet gånger (Aronsson 

et al. 2012 s 365). Walther Mischel (1968 refererad i Mabon 2014 s 77) hävdar att 
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personlighetstest har en låg validitet när det kommer till arbetslivet. Han menar på att det inte 

alls kan förutses framtida arbetsprestationer med hjälp av resultatet på test. Hans kritik riktas i 

första hand mot begreppet personlighet och hur det använts i tidigare forskning. Hans mening 

är att det är en felaktig beskrivning om vad personlighet är där begreppet inte är något som är 

oföränderligt. Istället menar Mischel att personligheten är något som ändras beroende på 

situationen och som ett exempel på detta beskriver han valet som sker när individer är mer 

sällskaplig i vissa situationer och i andra inte. Det är ingen fundamental egenskap som gör en 

sällskaplig utan att det är situationen som avgör utfallet. Denna teori innebär att personligheten 

är en betydligt mer medveten process än ett resultat av bestående och förutbestämda tendenser. 

Den slutsatsen låg till grund för vår val att fråga våra respondenter om de använde sig av 

personlighetstest och i så fall när i processen. Vi försöker sedan i resultatet se om testen faktiskt 

kan stå i vägen för att en kandidat skall få visa upp sin personlighet eller om den gallringen 

alltid fungerar. 

 

2.7 Personliga egenskaper 

Begreppet personlighet ses prevalent från egenskaps- eller trait-perspektivet. Dessa innefattas 

av att det anses att en människas olika egenskaper syftar till påverkan av paradigm och beteende 

i olika situationer. Inom trait-perspektivet ses det hur olika individer agerar olika i samma 

situation. Ett exempel på detta kan vara i en given situation där ena individen agerar lugnt och 

kontrollerat medan en annan istället tenderar till att agera upprört och okontrollerat. Det kan 

även vara i sociala sammanhang där vissa tar betydligt mer plats och vill synas medan andra är 

mer tillbakadragna och snarare visar en sida av blyghet. Grundidén i denna teori är att varje 

individ besitter ett förråd av personegenskaper som innehåller mycket eller lite av de olika 

egenskaperna. Detta innebär då att det som skiljer hur människor beter sig och agerar olika 

situationer sker beroende på individen innehar olika mönster av dessa egenskaper (Pervin, et 

al. 2005 s 365 f). 

2.7.1 Belbins roller 

När ett företag omfattas av en mängd individer med samma egenskaper eller roller bör de vinkla 

sin rekrytering mot att komplettera konstellationen snarare än att höja prevalensen hos den roll 

som sedan tidigare är stark. Belbin (1993. s 22) har identifierat nio olika roller som speglar 

olika beteenden. Implementer som är hårt arbetande, plikttrogen, konservativ och har hög 

självdisciplin. Coordinator som är lugn och kontrollerad med självförtroende samt innehar 

stark målmedvetenhet. Shaper som är utåtriktad, driven, tävlings- och målinriktad. Plant är en 

idéspruta med stor kunskap och kreativitet. Resource Investigator är entusiastisk, nyfiken och 

utåtriktad. Monitor Evaluator tänker i de strategiska banorna och innehar förståndiga 

bedömningar samt diskretion. Team Worker är socialt inriktad, samarbetsvillig och skapar en 

teamkänsla. Completer är omsorgsfull, samvetsgrann och en perfektionist. Specialist är en 

specialist inom ett visst område och självgående. Vid rekryteringen är det av stor vikt att det 

finns den personlighetsprofil som organisationen är i behov av samt hur denne ska stämma 

överens med det befintliga manskapet (Lindmark & Önnevik, 2011. s 84). Denna teori är 

intressant i den utsträckning att får vi några svar från våra respondenter att de aktivt arbetar med 

att söka efter olika personligheter så kommer vår önskan om att få några tydliga riktningar i 

svaren om personliga egenskaper bli svårt.  
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2.7.2 Femfaktormodellen 

Barrick och Mount (2005) lyfter fram i sin artikel ”Yes, Personality Matters: Moving on to 

More Important Matters” hur tidigare forskning menade på att personligheten varit en ineffektiv 

förutsägning för framtida resultat på arbetsplatsen. Under senare år har forskningen både 

uppmärksammat och dokumenterat att alla människor har olika personligheter och att dessa 

spelar en stor roll när det kommer till att både förutsäga och förklara olika beteenden inom 

arbetet. Den mest undersökta forskningen har i huvudsak använt sig av femfaktormodellen 

vilket har visat på att personlighet faktiskt kan förutspå resultatet av prestationen i en rad olika 

delar som ett företag värdesätter, från de som arbetar på golvet upp till chefspositioner.  

 

Femfaktormodellen, FFM, är en personlighetsteori som grundar sig i tidigare forskning av 

Allport och Odbert vilket innefattade ett försöka till att identifiera alla olika drag inom 

personlighet funna inom det engelska språket för att sedan sätta dessa samman i deras 

kärndimensioner (McCrae & John, 1992 s182ff). Modellen, vilken kan användas för att 

klassificera de tusentals olika personlighetsdrag till ett mer hanterbart antal, innefattas av fem 

dimensioner som var för sig avser en specifik aspekt av det mänskliga beteendet samt är relativt 

oberoende av varandra. (Barrick & Mount 2003, s 6). Inom var och en av de olika 

dimensionerna används sedan en skala som sträcker sig från låg till hög som hänvisar till de 

olika personlighetsdrag som besitts. (Pervin et. al 2005. s 255) De fem dimensionerna är: 

 

Neuroticism som utvärderar anpassningsbarhet gentemot den emotionella instabiliteten. Ett 

högre resultat på skalan indikerar på nervositet, osäkerhet och oro medan ett lägre värde visar 

på ett lugn, vara avslappnad och självbelåtenhet. 

Extraversion avser behovet av stimulering, kapaciteten av glädje samt mängden och hur 

intensivt denne vill förhålla sig till andra i ett samspel. Ett högt värde på skalan visar på att vara 

social, pratsam och optimistisk. Lägre värde menar på tillbakadragen och uppgiftsorienterad. 

Öppenhet som personlighetsdrag innefattar hur aktivt det söks och uppskattar erfarenheten i 

sig. Här söks ofta det okända. Ett högt värde omfattas av kreativitet och nyfikenhet medan ett 

lägre innebär att vara jordnära med smala intressen. 

Vänlighet relaterar till individens sätt att särskilja medkänsla och illvilja. Värde högt på skalan 

innehålls av hjälpsamhet, godtrogenhet och av att vara godhjärtad. Lägre har istället 

samarbetssvårigheter, tendenser att vara oförskämd, misstänksam och hämndlysten. 

Samvetsgrannhet handlar om individens nivåer av uthållighet, motivation och målinriktade 

beteenden. Hög samvetsgrannhet menar på utmärks av att vara hårt arbetande, ambitiös och 

ihärdig. Det lägre menar istället på att vara lat av natur, slarvig och opålitlig (Pervin et. al 2005. 

s 255) 
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Figur 2.5, Omarbetad modell: Femfaktorsmodellen. ”The Big Five Trait Factors and Illustrative Scales” 

(Pervin et al. 2005) 

 

Om det är som ovan berörts, att alla personlighetsdrag ryms inom denna teori så kommer även 

svaren vi kommer fram till i denna studie rymmas inom denna modell. Tanken är att analysera 

om någon disciplin rymmer fler personliga egenskaper som är direkt kopplade till en människas 

anställningsbarhet. 

 

 

2.7.3 Person-environment fit-teorin 

John Hollands teori (1997 refererad i Aronsson et al. 2012 s 70) syftar till hur en person söker 

sig till ett yrke efter hur dennes personlighet är. Teorin, person-environment fit, bygger på hans 

egna erfarenheter i ett tidigare skede som yrkesrådgivare där han menar på att för att lyckas 

med sitt val av yrke ska kraven från arbetsplatsen stämma överens med individens och 

omgivningens krav. Grundtanken kommer från sex olika personlighetstyper i ett mönster av en 

hexagon som studeras medsols med början i översta vänstra hörnet, se figur 2.4, där de som 

ligger i nära anslutning till varandra ofta väljer yrken som är snarlika varandra till skillnad mot 

de som är mitt emot som istället är de mest olika. Den realistiska typen omfattas av fysiskt 

arbete samt undviker den sociala delen som ett arbete medför. Undersökande, den utforskande 

typen, har sitt intresse i idéer och logiskt tänkande. Artistiska typen är åt det fritänkande hållet 

och intresserar sig ofta av musik, dans och drama. Social omfattas av att vara omsorgsfull, 
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behjälplig samt har hög uppskattning av andras närvaro. Entreprenören är även den social men 

drivs av övertalning och att styra. Inom denna del väger handling betydligt tyngre än tanke. Den 

sista, konventionell, innebär att uppskattning sker när det finns regler att efterfölja samt önskan 

om en strukturerad och organiserad miljö att arbeta i. Person-environment fit-teorin har ofta 

jämförts med vissa delar i femfaktormodellen, där vissa likheter mellan personlighetsfaktorerna 

går att se men den sistnämnda är mer omfattande inom personlighetspsykologin medan den har 

en avsaknad av inriktning gentemot yrkesval (Aronsson et al. 2012 s 71). Om det stämmer att 

en viss typ av människor söker sig till en viss typ av jobb påverkar då detta vad arbetsgivarna 

inom den branschen anser vara attraktiva egenskaper hos kandidater? Låt oss säga att en viss 

personlighetstyp inom Person-environment fit-teorin är den vanligaste att inneha som 

personalvetare, då finns det en stor chans att det också är den personligheten som arbetsgivare 

inom HR eftersöker.  

 
 

Figur 2.6. Omarbetad modell: Person-Environment fit-modell (Aronsson et al. 2012) 
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3. METOD 

I detta kapitel kommer vi att redogöra för tillvägagångsättet med utformningen av denna studie. 

Både val av metod och genomförandet av alla dess delar kommer att presenteras i olika stycken. 

De etiska aspekterna i form av förförståelse samt materialets validitet och reliabilitet kommer 

att belysas. 

 
 

3.1 Val av metod 

Valet av att göra en kvalitativ studie grundar sig i syfte och frågeställningar. En kvalitativ 

forskningsmetod kännetecknas av närheten till forskningsobjektet där det används som en 

princip för kunskapsutveckling. Här används det av förförståelse samt det som redan finns i ens 

vetskap om världen för att sedan samla data och utveckla en teori utifrån dessa delar. Det är i 

ett kvalitativt arbetssätt viktigt att försöka sätta sig in i den undersöktes perspektiv då det finns 

mycket som forskare inte kan förstå enbart utifrån sig själv eller via litteraturen (Holme & 

Solvang 1996, s 92). Utifrån ovanstående definiering av kvalitativ metod var det ett givet val 

då vi var ute efter en bredare förståelse för hur anställda i en rekryterande roll själva upplever 

de personliga egenskaperna och inte bara utifrån vad de vet att de skall söka efter. Hade vi gjort 

en kvantitativ studie, med exempelvis enkäter som datainsamlings, hade svaren troligtvis mer 

liknat en kravmodell som de arbetar efter snarare än deras egna uppfattningar och förståelse.  

 

Anledningen till att tillvägagångssättet blev intervju var vår önskan om att respondenterna 

verkligen skulle reflektera över vad de eftersöker samt ges tiden att verkligen reflektera över 

sina svar. Därmed skickade vi även ut intervjuguiden innan intervjutillfället då vi önskade att 

dem skulle gå igenom sitt eget arbetssätt noggrant innan de svarade. Om vi istället hade valt 

observation som är användbar när beteenden ska studeras och skeenden i naturliga situationer 

(Patel & Davidsson 2011, s 91) hade resultatet inte varit lika lättolkat då det är svårt för oss att 

förstå anledning till vissa beslut vid en rekryteringsprocess som vi själva inte är delaktiga i.  

 

3.2 Förförståelse 

Vår förförståelse för ämnet anställningsbarhet var ganska lik inför detta arbete då vi båda har 

arbetat flera år innan samt själva deltagit på intervjuer men ingen av oss har arbetat med 

rekrytering. Vi har däremot haft en praktikperiod under studietiden och vi båda valde att göra 

den på ett bemanningsföretag där vi fick mycket frihet och intervjuade många kandidater, både 

över telefon och face-to-face.  

 

Genom våra egna arbeten och extrajobb som unga så har vi mest fokuserat på begreppet 

anställningsbarhet utifrån ett individperspektiv, särskilt nu när vi är i fasen med att själva söka 

våra första HR-arbeten har det varit något som hela tiden står i fokus. Under tid så har 

förståelsen kring vad just anställningsbarhet handlar om, vilket utvecklats från förståelsen vi 

innefattade de närliggande åren innan vi började studera personalvetenskap, så har alltid 
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känslan av att vilja framstå som anställställningsbar samt visa upp sina bästa egenskaper varit 

väldigt stor. 

 

Under vår praktik fick vi båda som tidigare nämnt intervjua kandidater och söka upp dem efter 

deras ansökan på en annons. Här kommer den största delen av vår förförståelse för den specifika 

vinkeln vi valt att studera anställningsbarhet utifrån, det vill säga ur rekryterarens perspektiv. 

Vi fick själva här erfara vilka egenskaper som eftersöks i en kandidat samt hur en uppfattning 

kan fås av en individs personliga egenskaper.  

 

Eftersom vi är i slutfasen av vår utbildning har vi givetvis också en hel del förförståelse för 

rekrytering i stort och hur rekryteringsprocessen går till genom den undervisning vi fått i ämnet 

vilket ger oss en bra grund att stå på där just delen med de personliga egenskaperna är något 

som vi tror alla har förförståelse inom då det som individ ofta vet vad som eftersöks i andra, i 

detta faller kollegor och anställda.  

 

Ses det till vår jämförande del av olika typer av organisationer så skiljer vår förförståelse där 

sig lite åt. Robert har under många år arbetat i ett stort privatägt företag medan Emilia har 

arbetat mestadels kommunalt. Skillnaden i organisationsschemat och hur nyrekryteringar går 

till har vi förstått att det är när vi diskuterat detta innan vi påbörjade denna studie och det 

tillsammans med vår gemensamma uppfattning av bemanningsföretag gör att det ska bli 

spännande att se om det är pass stora skillnader som vi tror att det är med den förförståelse vi 

besitter gällande just det.  

 

3.3 Urval 

Till att börja med valde vi att enbart intervjua personer som rekryterar personalvetare, då det 

annars inte hade gett oss den data som var relevant för studiens första frågeställning. Att deras 

titel är rekryterare har vi inte lagt någon vikt vid, utan kravet är endast att de har ingått i deras 

arbetsuppgifter att ansvara för nyrekrytering. Att personen har kommit i kontakt med 

nyexaminerade personalvetare var också ett önskemål när vi skulle börja söka efter 

respondenter. För att kunna få svar på den andra frågeställningen som syftade till den 

jämförande aspekten så valde vi att intervjua lika många personer från kommuner, privata 

företag och bemannings-företag. Sammanlagt har vi genomfört nio intervjuer, åtta i Göteborg 

med omnejd då det passade bäst geografiskt. En intervju genomfördes i Karlstad efter ett 

avböjande till att delta från ett företaget i Göteborg. Vi valde att inte lägga någon värdering i 

rekryterarnas ålder eller kön då det inte har något direkt samband med en människas 

bedömningsförmåga i olika situationer, därför har vi inte letat efter något specifikt gällande de 

variablerna. Under visas ett schema (Figur 3.1) över antalet intervjupersoner och deras 

beteckningar vidare i studien. 
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Det urvalet vi valt att använda oss av i valet av respondenter är ett ändamålsenligt urval. Det 

bygger på att få ut bästa möjliga information från ett objekt baserat på dess relevans för 

forskningsområdet. Det sker ett aktivt val av deltagare för intervjun som uppskattas ha kunskap 

inom området som ligger i linje med den data som eftersöks (Denscombe, 2014). Vi har 

kontaktat personer vi tror kunnat vara relevanta för vår studie utifrån deras befattning på 

företaget och inom organisationer som vi av vår egen förförståelse vet att många 

nyutexaminerade studenter har sökt sig till. Ses det till det geografiska område vi har sökt oss 

till har vi även använt oss av ett bekvämlighetsurval då vi har sökt efter deltagare inom samma 

stad. Det urvalet innebär att ta dem som ligger närmast tillhands och som är lättast att få kontakt 

med (Denscombe, 2014). Detta för att underlätta vår egen logistik och för att kunna utföra 

intervjuerna så tidseffektivt som möjligt. 

 

3.3.1 Val av respondenter  

 

Kommunal verksamhet  Privat företag med HR-

avdelning 

Bemanningsföretag 

(interna rekryterare)  

Karlsson Pettersson Bengtsson 

Kristersson Persson Börjesson 

Kjellberg Palmgren Bladh 

Figur 3.1. Schema över deltagande respondenter 

 

Vi har valt att benämna respondenterna med efternamn på grund av att dem är könsneutrala och 

på så sätt inte kan vittna om vilket kön respondenten har. Anledningen till att vi valt att göra på 

det sättet är av den enkla anledningen att det inte har någon relevans för studien i sig samt för 

att bevara konfidentialitet. Efternamnen för de kommunalanställda börjar på K vilket syftar till 

första bokstaven i deras sektor. De privata företagens respondenters efternamn börjar på P och 

de som har intervjuats på bemanningsföretagens efternamn börjar på B. 

 

3.4 Utformande av intervju 

De två inledande aspekterna av hur en intervju är strukturerad enligt boken Forsknings-

metodikens grunder (Patel & Davidsson 2011, s 75) är standardisering och strukturering. Med 

standardisering avses hur mycket ansvar och frihet som ges till intervjuaren när det kommer till 

frågorna under en intervju. Strukturering avser tvärtemot hur mycket frihet respondenten har 

och hur fritt utrymmet är för tolkning av frågorna samt utsvävning av svaren. Hög 

standardisering återfinns ofta i enkäter eftersom frågorna här alltid ställs i samma ordning, 

används det istället av låg standardisering så kan frågorna ställas i olika ordning och 

omformuleras under intervjuns gång beroende på situationen. Skillnaden mellan låg och hög 

strukturering definieras genom att i hög så finns det knappt något utrymme för respondenten att 
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svara fritt, medan när den är låg så finns det ett maximalt utrymme för egna tolkningar i svaren 

och resultatet kan gå åt olika håll och ta oväntade vändningar. Patel & Davidsson (2011, s 76) 

har tagit fram en fyrfältare där det ges förslag på olika situationer där intervjuer används 

beroende på deras grad av de olika begreppen och utifrån den har vi valt att använda oss av 

både låg standardisering och låg strukturering då vi anser detta bäst lämpad för att få fram det 

kvalitativa analysunderlaget.  

 

Vi valde att lägga frågor inom låg grad av både standardisering och strukturering för att kunna 

ge respondenten mycket utrymme till att ge det svar den känner utan någon begränsning. I och 

med detta behöver vi inte heller följa intervjuguiden uppifrån och ner utan kan flytta om 

ordningen på frågor för att fortsätta hålla samma samtalsämne igång förutsatt att de går ingår i 

samma område.  

 

Figur 3.2. Omarbetad modell: Strukturering och standardisering  ”Forskningsmetodikens grunder” (Patel 

& Davidson 2011)  

 

Strukturen på intervjun omfattas av en blandning av tematiskt öppen intervju och 

semistrukturerad intervju. Det tematiskt öppna intervju-sättet innebär att den är öppen på så 

sätt att forskaren hela tiden försöker utveckla ett samtal med respondenten snarare än att ha en 

intervjuguide med varje fråga nedskriven. Strukturen ligger här i att forskaren som har satt sig 

in i ett ämne finner ett tema som knyts till teorier och avser att undersöka vid intervjutillfället 

(Aspers 2011 s 143). Den semistrukturerade intervjun innebär att forskaren har ett tydligt antal 

frågor i en intervjuguide som ställs till samtliga respondenter men kan sedan även ställa 

följdfrågor i samband med att de uppkommer. Strukturen inom denna form ligger hos att 

forskaren själv har tänkt ut vilka områden som ska beröras under intervjun och preciserar dessa 

i en intervjuguide. (Aspers 2011 s 143). 
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Vid utformandet av intervjuguide har vi valt att formulera frågorna på ett sådant sätt att en 

diskussion skapas snarare än att ett kort svar. Frågorna är listade på ett sådant sätt att de följer 

varandra inom samma område och sedan har en enkel övergång till nästa område. Detta för att 

både intervjuare och respondent med lätthet ska få en överskådlig bild av vad som kommer att 

efterfrågas under intervjun samtidigt som det ger en öppning för eventuella följdfrågor. Vi har 

även valt att inte ställa några bakgrundsfrågor i form av kön, ålder, utbildningskrav och dylikt 

eftersom vi inte anser att det är av någon relevans till studien. 

 

3.5 Datainsamling 

 

3.5.1 Genomförande 

Intervjuerna genomfördes under tiden 15 april - 8 Maj 2019. Vi erbjöd oss att ta oss till dem 

istället för att dem skulle ta sig till oss, delvis för att vi inte vill begära mer än vad de redan 

erbjudit sig att bidra med och dels för att dem skall känna sig mer avslappnade i deras hem-

miljö. Totalt intervjuades tre olika bemanningsföretag, tre kommuner och tre privata företag. 

Alla intervjuer skedde ostört utan inverkan från antingen mobiltelefoner eller kollegor. Detta 

var även en anledning till att vi valde att spela in intervjuerna så vi inte hade några 

störningsmoment i form av anteckningsmaterial eller dator. I snitt låg intervjuerna på 40 

minuter där den kortaste var 32 minuter och den längsta var 50. Detta berodde bland annat på 

hur fort respondenterna pratade samt hur mycket de valde att utveckla sina svar. Vi kände att 

vi fick en bra relation till respondenterna och att samtalen ledde till bra dialoger som höll sig 

till ämnet.  

 

När det kommer till intervjuareffekten, där den som ställer frågor och den som svarar påverkar 

varandra, som kan uppstå under ett intervjutillfälle så försökte vi båda att inte påverka svaren 

på något sätt, vilket är av vikt att vara medveten om lätt kan förekomma. Detta för att säkra 

tillförlitligheten hos datan och inte styra in respondenten i en riktning som kanske hade önskats 

att intervjun tog (Lantz, 2013. s 84). Detta hade vi i åtanke redan innan första intervjun men 

upplevde att vi blev bättre på under intervjuernas gång då det kunde ses när något som sades 

ändrade riktningen på ett svar.  

 

Inom psykologin talas det ibland om free floating attention, vilket innebär att intervjuaren har 

förmåga att under intervjun reflektera över det som sker. Det bottnar i att kunna vara 

uppgiftsorienterad och använda detta som ett verktyg för att söka efter vissa tecken, så som hur 

något blir sagt, egna känslor, associationer och kommunikation som är icke-verbal (Lantz, 

2013. s 127). Vi försökte i den mån vi kunde uppfatta stämning samt egna tankar om situationen 

i sig och det gjorde vi genom att en av oss gick in i en roll som den som ställer frågor medan 

den andra intog en mer observerade position. Dessa roller skiftade till och från under 

intervjuernas gång men vi var noggranna att inte prata i mun på varandra utan och att hela tiden 

ha ett extra öga för att känna av stämningen. 
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3.5.2 Analys av data 

Väl vid intervjutillfällena så hade vi i samtycke med respondenterna en ljudinspelare med som 

vi bandade intervjuerna i sin helhet. Detta för att kunna transkribera i efterhand och på så sätt 

få det nedskrivna materialet mer exakt än om vi endast hade tagit anteckningar på plats. 

Transkribering används som teknik för att underlätta för den vidare kodningen och 

analyseringen av material. Även med ett gott minne och intervju inspelad kan det ändå behövas 

ha det nedskrivet för att lätt kunna hoppa mellan delar i intervjun och gå tillbaka och 

dubbelkolla vissa saker så det blir helt korrekt (Aspers 2011, s 156). Vi har i vårt arbete med 

kodningen delvis använd oss av en helhetsanalys snarare än en delanalys. Skillnaden på dessa 

är att i en helhetsanalys ses det till helheten av materialet för att få en vid mening och kunna 

sätta resultatet i ett sammanhang, utifrån det tar vi sedan ut vissa teman och områden att arbeta 

med vilket inte görs i en delanalys där det istället tas ut vissa påståenden samt svar och sedan 

bygger en analys utifrån det (Holme & Solvang, 1997. s 141). En anledning till detta är vår 

önskan om en mer övergripande bild på begreppet anställningsbarhet ur ett vidare perspektiv 

först för att sedan kunna avgöra vad som egentligen är mer bärande än något annat och inte 

likställa områdena från en början. På detta sätt kunde vi även se vilka delar som väger tyngst i 

respondenternas svar om de mest relevanta i förhållande till våra mer specifika frågeställningar.  

 

Utöver helhetsanalysen har vi även valt att urskilja innehåll från vår data ur ett grounded theory-

inspirerat arbetssätt. Vi är medvetna om att detta arbetssätt inte helt går att applicera på en sådan 

studie vi valt då den innehåller en teoretisk referensram och inte endast utgår från det insamlade 

materialet. Dock har vi som tidigare nämnt använt oss av ett hermeneutiskt synsätt vilket syftar 

till att få fram en så vid helhetsbild som möjligt genom datainsamlingen för att få en djupare 

förståelse för respondenternas svar (Patel & Davidsson 2011, s 29). Grounded Theory är en 

metod som är utformad att skapa empiri utifrån insamlad data och innebär att i analysstadiet 

undersöks den insamlade datan, där bestäms definitioner och funktioner inom materialet som 

sedan används för att göra bygga en slutsats (Corbin & Strauss 2007). Inom denna metod kan 

det användas en analysmetod specifikt för kodningen av materialet som kallas för mikroanalys. 

Denna har vi valt att applicera på de områdena vi har lokaliserat med hjälp av helhetsanalysen. 

Med mikroanalys menas en genomgång mening för mening samt att finna egenskaper hos dessa. 

Egenskaperna i sin tur sätts en etikett på vilket på så sätt får fram upprepningar, teman och 

återkommande svar som kan underlätta sammanställningen i ett nästa skede. Bryts 

kodningsmetoden som vi använts oss av ner ytterligare så har vi valt att se det ur en axial 

inriktning, vilket omfattas av att de funna egenskaperna sätts i relation till varandra för att få 

fram kopplingar såsom skillnader och likheter (Corbin & Strauss 2007). 

 

Exempel på kodningens genomförande kan se ut som nedan. Vi bryter ut ett citat från en 

intervjusituation där vi kan sammanställa den med egenskaperna påläst. Denna egenskap 

hamnar sedan i kategoriseringen under temat valda personliga egenskaper. 
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Citat ”att eeh, man märker ju snabbt om det är 

någon som blajjar och som, som inte 

egentligen har läst vad det är, vilket jobb det 

är du faktiskt har sökt” 

Egenskap Påläst 

Tema Valda personliga egenskaper 

Figur 3.3 Kodning och analysering 

 

 

3.6 Validitet och reliabilitet 

 

3.6.1 Validitet 

Validiteten innebär att det som forskaren har som avsikt att undersöka faktiskt undersöks, med 

andra ord mäter det som önskas mäta (Andersson et al. 2016 s. 87). Ett 

undersökningsinstrument skapas som kan mäta det efterfrågas samt enbart gör det, instrumentet 

har då god validitet (Patel & Davidson 2011 s. 102). Instrumentet som vi har valt att använda 

oss av i denna kvalitativa undersökning är intervjuerna som genomförts med diverse 

respondenter där intervjuguiden är vårt verktyg (Bilaga 2). Innan vi genomförde de faktiska 

intervjuerna gjorde så vi en pilotstudie med en anhörig, vars tjänst är relevant till ämnet, för att 

se om frågorna var begripliga, hur lång tid en intervju tar på ett ungefär samt om hen ansåg att 

vi skulle formulera om frågorna på något sätt. Även detta i sin tur var undersökande för 

validiteten då vi kunde se att frågorna vi som ställdes gav rätt form av underlag för att kunna 

besvara det vi efterfrågar i studien (Patel & Davidson 2011 s. 102).  

  

3.6.2 Reliabilitet 

Reliabiliteten, instrumentets tillförlitlighet, omfattas av vilken nivå instrumentet motstår olika 

slag av tillfälligheter (Patel & Davidson 2011 s. 103). Något som kan ha påverkat 

undersökningens reliabilitet kan vara valet av en öppen riktad intervju, vilket gör att baserat på 

respondentens svar skulle det kunna få oss att ställa olika typer av följdfrågor. En annan del 

som kan ha påverkat är valet av att spela in samtliga intervjuer, med respondenternas 

godkännande, då enligt Patel & Davidsson (2011 s 87) det kan påverka svaren som ges. 

Respondenterna har en tendens till att vara mer spontana och mindre måna om att framstå som 

professionella kring sina svar utanför inspelningen. Vi gjorde ändå valet att spela in då vi kunde 

fokusera på intervjun i helhet och för att uppnå ett mer exakt resultat av intervjun då varken 

någon av oss är särskilt bevandrad med föra anteckningar inom denna form av intervju. För att 

ytterligare kunna kontrollera reliabiliteten valde vi att båda skulle deltaga under intervjuerna 

där den ena gick in en roll som deltagande observatör under tiden den andra ställde frågor från 

intervjuguiden och på så sätt inte missa några eventuella följdfrågor som kunde uppkomma när 

svaren gavs (Patel & Davidson 2011 s 104).  
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3.7 Etiska överväganden 

Vetenskapsrådet är en svensk myndighet som verkar under utbildningsdepartementet som ett 

rådgivare organ till regeringen gällande forskningspolitiska frågor. I den senaste upplagan om 

god forskningssed behandlas all forskningsetik som svensk vetenskaplig forskning skall 

förhålla sig till. Forskningsetikens främsta uppgift är att finna en balans mellan de olika 

intressen som forskaren och de deltagande har, det vill säga att det både blir till nytta och är 

säkert för båda parter (Vetenskapsrådet 2017). 

 

Forskare måste förhålla sig till individskyddskravet vilket syftar till att deltagare i forskning 

skall skyddas från kränkning och skada. Det kan i sin tur delas upp i fyra underkategorier vilka 

är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet 2017).  

 

3.7.1 Informationskravet 

Detta krav syftar till att forskaren skall lämna information till sina deltagare om vad deras 

bidragande leder till samt vad deras uppdrag är. Det innefattas även av att presentera de villkor 

som gäller för studien och att respondenterna under hela deltagandet har rätt att avbryta sin 

medverkan då ingen kan tvingas att bidra till forskningen. Informationen som lämnas ut kan 

vara mer eller mindre detaljerad men bör alltid innehålla främst vad studiens syfte är och för 

vilken institution den görs samt av vem som utför den. Detta för att underlätta för den 

deltagande om denna skulle vilja kontakta ansvariga utgivare. Önskas det att utveckla 

informationen kan även en beskrivning samt utförligare delge för sina deltagare vad deras insats 

kommer att leda till och vad de kan bidra med för att utveckla den befintliga forskningen 

(Vetenskapsrådet 2017). Denna information valde vi att förmedla genom ett missivbrev som vi 

skickade ut när vi fått kontakt med personerna vi önskade att intervjua (Bilaga 1) De fick efter 

mottaget missivbrev slutgiltigt till tacka ja till studien. 

 

3.7.2 Samtyckeskravet 

Inom detta krav är fokus riktat till att forskare måste hämta in samtycke från de som deltar, där 

från vårdnadshavare om respondenten är yngre än 15 år. Detta kan exempelvis vara väldigt 

viktigt att ha i åtanke om en observationsstudie görs då samtycke måste hämtas från alla 

deltagande och inte bara ansvarig som tackat ja till att medverka studien. I och med att samtycke 

till studien ges behöver det inte innebära att samtycke ges till alla eventuella vändningar eller 

utvecklingar som ett deltagande kan ta. Med andra ord så menas att ett ja till ett deltagande 

enbart är ett godkännande av deltagande på dennes egna villkor och premisser (Vetenskapsrådet 

2017). Vi har sett godkännandet till deltagande efter utskickat missivbrev som ett antagande till 

samtycke då dem fått den informationen som fanns tillgänglig så tidigt i studien och tackat ja 

utifrån det. 
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3.7.3 Konfidentialitetskravet 

För att förhålla sig till respondenternas konfidentialitet så används det sig av konfidentialitets-

kravet vilket kräver att personuppgifterna som insamlas in vid studien ska behandlas med full 

sekretess. Här har forskare tystnadsplikt och uppgifterna till de deltagande ska inte hamna 

någonstans där de kan bli offentliga utan enbart användas inom ramen för forskningen. Det ska 

därmed inte gå att identifiera en enskild deltagare i studien. De variabler som är relevanta för 

studien är de enda som skall publiceras, om inget annat har bestämt under samtyckeskravet. Vi 

har förhållit oss till detta helt och hållet då samt valt att inte ha med varken kön eller ålder i vår 

intervjuguide, därmed finns inte några uppgifter om respondenterna utöver deras befattning i 

organisationen (Vetenskapsrådet 2017). 

 

3.7.4 Nyttjandekravet 

Kravet om att de insamlade uppgifterna enbart får användas till ändamålet för forskningen. 

Insamlade uppgifter får därmed inte användas för kommersiellt bruk eller icke-vetenskapliga 

syften. Detta går delvis hand i hand med konfidentialitetskravet då det är för säkerhet för den 

berörda, men kan även vara för att säkerställa att uppgifterna inte säljs vidare för företag skall 

kunna marknadsföra vissa produkter eller tjänster till människor de har förstått lämnat uppgifter 

om liknande användning. (Vetenskapsrådet 2017) Det som hade kunnat ske i vårt fall är att om 

vi lämnar ut uppgifter om exakt vilka organisationer som söker efter vad till våra studiekamrater 

hade dem haft förtur i en eventuell ansökan till tjänst hos dem och det har vi bestämt oss för att 

inte göra, utan sammanställa resultaten som mer allmänt och skydda organisationernas namn.  
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4. Analys och resultat 
I detta kapitel kommer resultatet som vi fått fram utifrån vår datainsamling presenteras. Det 

kommer sättas i relation till den tidigare forskning och de teorier som behandlades i kapitel två 

och det utgör analysen i studien. Kapitlet är uppdelat i tre stora delar utifrån de tre olika 

frågeställningarna och dessa är senare uppdelat ytterligare delar beroende på vilken sektor 

svaren analyseras ifrån. I slutskedet sker en ihop slagning och resultatet presenteras mer 

fullständigt.

 

4.1 Respondenternas definiering av anställningsbarhet 

Vår första frågeställning gick ut på att försöka skapa oss en förståelse hur pass implementerat 

begreppet anställningsbarhet faktiskt är i organisationer och hur det arbetas med. Begreppet i 

sig ligger till grund för hela studien och ger en brygga ut till det mer specifika valet om fokus 

på de personliga egenskaperna. 

 

Utifrån litteraturen kunde vi konstatera att en given definition av begreppet i sin helhet inte 

fanns, utan definieringen skiljer sig beroende på ur vilket perspektiv som väljs att se 

anställningsbarhet utifrån (Sparrhoff 2016, s 25). Utifrån respondenternas svar kan vi konstatera 

att de mycket riktigt hade väldigt olika sätt att själva se på begreppet och de hade tydligt valt 

olika perspektiv att se det utifrån.  

 

I delen om den historiska resa som begreppet gjort så kunde vi se att den tredje epoken som 

anses ha börjat under 1980–90-talet är den som råder nu och därmed även synsättet på 

anställningsbarhet. Idag ses begreppet snarare som ett livslångt lärande för individen och 

organisationen snarare än att bara vara anställningsbar vid en anställning eller en önskad 

rekrytering (Sparrhoff 2016, s 33). Respondenternas svar däremot skiljer sig från litteraturen då 

merparten tenderade till att inte se anställningsbarhet som en process utan snarare som en 

egenskap individen har vid tillfället för arbetssökande. Däremot framkommer det under 

intervjuarnas gång att det ändå arbetas med kompetensutveckling på arbetsplatserna och det 

kan ses som det livslånga lärandet även om respondenterna själva inte ser det som något som 

har med anställningsbarhet att göra. ”Eh jaa.. vi ser ju alltid till att låta de mindre erfarna åka 

på utbildningar och följa med när vi vill att de ska lära sig någonting” menar Palmgren.  

Utvecklingen på ett samhälleligt plan går så högt upp att det är tillväxten och den ekonomiska 

vinningen som står i fokus när det talas om viljan att ha sina medborgare anställningsbara. Att 

detta nästan inte framkom i någon av intervjuerna behöver inte vara så konstigt då 

samhällsnyttan ofta är någonting som det dagligen inte funderas på av den enskilde anställde. 

Med detta innebär det att den tredje epoken är fortfarande den som råder men behöver inte 

nödvändigt vara närvarande i varje rekryterings-process. Det problematiska med att 

rekryterarna inte ser anställningsbarhet som en process kan givetvis bli att rekryteringen blir för 

kortsiktig. Det är just det som är anledningen till att den första och andra epoken gick över till 
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en ny, för att nyanställningar förr endast var för att täcka ett situationsbaserat behov och inte se 

till den långa utvecklingen. 

 

Om vi går vidare till de två tydligaste perspektiven som begreppet kan ses utifrån, oavsett 

tidsepok som befunnits sig i, så talas det om individens perspektiv och organisationens 

perspektiv. Nedan följer en utvecklad variant av modellen som förklarade de olika perspektiven 

i teoridelen med tillhörande citat: 

De två olika 

dominerande 

perspektiven 

Anställningsbarhet utifrån ett 

individperspektiv 

Anställningsbarhet utifrån ett 

organisatoriskt perspektiv 

Intresse som läggs i 

begreppet 

- Personlig utveckling, karriär 

- Ekonomisk fråga, trygghet 

- Social tillhörighet 

- Skapa en flexibel och kunnig  

arbetskraft 

- Kompetenssäkra arbetskraften 

- Ekonomisk vinning 

Exempel på citat 

från 

intervjusituation 

”Anställningsbarhet är egentligen 

om du kan anställas för tjänst och 

det beror på helt på vilken tjänst 

och hur marknaden ser ut”. 

”Att hålla sig kompetent under 

hela sin anställning, fylla på. Ah 

och att vilja lära sig nytt och vilja 

ställa om”. 

Figur 4.1. Olika perspektiv att se anställningsbarhet utifrån 

 

Ses det till respondenternas svar så har vi valt att dela upp dessa så att de som ser 

anställningsbarhet som någonting individen är just vid tillfället för arbetsintervju omfattas av 

begreppet ur ett individperspektiv. Det har vi just gjort på grund av avsaknaden de har att se det 

som en process som kan gynna företaget i framtiden. Utöver exemplet ovan kan det låta ”Jag 

tycket anställningsbarhet är något du har när du klarar av att få en tjänst som du sökt” som 

Bladh menar. De som istället såg det som en levande process anser vi ha ett tydligt 

organisatoriskt fokus i sitt synsätt och hamnar därför under det organisatoriska perspektivet. De 

som har valt att behandla begreppet på det sistnämnda sättet är dem som har en tydlig 

organisationsstruktur där alla medarbetare är väl insatta i och medvetna om den ständiga 

utvecklingen som önskas pågå. 

Det finns två olika strategier som företag kan använda sig av för att åstadkomma en höjning av 

anställningsbarhet hos sina anställda ur ett organisationsperspektiv. Det är främst att i ett första 

skede se insatserna gällande rekryteringen som är det viktiga (Lindberg 2016, s 97–105). Om 

vi sätter detta i relation till en organisation så hade respondenter som svarade enligt detta 

perspektiv en syn att det tydligt att stämmer. Deras rekryteringsprocess, inklusive planering och 

uppföljning, kändes mycket mer bearbetad och genomtänkt. De var även positivt inställda till 

att ta in praktikanter och pröva dessa mot organisationen under en praktikperiod för sedan 

eventuellt erbjuda en provanställning.  
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Vi tar in väldigt mycket praktikanter här, säkert en om året har vi haft en praktikant, och 

sen när man varit här och om man är en lite så rätt person och har rätt driv har man fått en 

tidsbegränsad anställning för att prova på och sen har faktiskt dem blivit 

tillsvidareanställda. Flera stycken av våra kollegor i gruppen har kommit in den vägen. 

 

Detta är en insats som kan bli effektiv framåt sett då de fått en prövotid utan några krav där det 

kan ses att även om personen i fråga inte har någon erfarenhet så har den rätt motivation och 

inställning till framtida arbete, vilket kommer gynna organisationen i framtiden. Hade samma 

person utan praktiktiden sökt tjänsten hade hen troligtvis inte blivit kallad till intervju på grund 

av bristande erfarenhet. 

Inget av dessa perspektiv är rätt i någon utsträckning men om det ses till den historiska 

utvecklingen av begreppet samt pågående utveckling kan det tydligt ses att denna organisation 

ligger i framkant. Organisationen i fråga var en kommun och det kan mycket väl vara så att det 

ligga något i detta i form av kvalitetssäkring för medborgarna och överlevnaden som en attraktiv 

arbetsplats. 

4.2 Personliga egenskaper 

Vår andra frågeställning löd ” Vad/vilka egenskaper räknas som attraktiva när det kommer till 

personlig lämplighet för ett jobb inom HR för en nyexaminerad HR-student?”. Detta är därmed 

den övergripande frågeställningen som går in i de allra flesta svaren vi fått. Vi började med att 

reflektera över materialet utifrån ett helhetsperspektiv, vilket menas att se materialet som en 

helhet innan den tematiska analysen tar form (Holme & Solvang, 1997. s 141). 

Tankarna kring den insamlade datan är först och främst att det väldigt tydligt kan märkas att 

respondenterna inte tidigare har tänkt så mycket på just vilka egenskaper de faktiskt uppskattar 

utan de har mer följt någon form av magkänsla där de vet vad som söks efter. Petterson förklarar 

det som: ”Jag har gjort det här så länge så kravprofilen är så starkt rotad i mig att jag inte sitter 

på en intervju och tänker på juste det, det här måste jag leta efter”. I och med frågorna vi ställde 

kunde denna känsla brytas ned något och det gick att få ut mer konkreta svar. Det som i samtliga 

intervjuer kom på tal var frågan om motivation i olika former, att den anställdes vilja att 

innefatta tjänsten var det som tydligt sågs av rekryterare. När vi då ställde frågor om hur 

arbetssökande får en chans att visa detta om de inte får komma på intervju på grund av sina 

erfarenheter vart svaren desto färre. Upplevelsen är att dessa personer som arbetar med att 

rekrytera personalvetare önskar att de gick mer på de personliga egenskaperna än vad de faktiskt 

gör. På en arbetsmarknad med konkurrens och behov behöver företagen inte göra en satsning 

på någon som har en framtida potential utan kan oftast välja bland dem som redan innefattar 

relevant erfarenhet och detta begränsar givetvis valet av kandidat på grund av personliga 

egenskaper något. 

Ett vidare bevis på att önskan om personliga egenskaper finns är att alla respondenter på en 

fråga angående om personliga egenskaper kan betyda mer än erfarenhet när det kommer till att 

utföra arbetet önskvärt svarade någon form av ja. Nedan följer två exempel på svar som kan 

uppfattas som att dessa organisationer arbetar med att rekrytera personer med rätt egenskaper. 
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Dock är inte så fallet i någon av dessa organisationer och det stärker alltså teorin om att det 

snarare är en önskan än verklighet. 

 

Pettersson - Gud ja! Alltså hellre rätt person än rätt erfarenhet. En person som är…. Eh helt 

trist och oengagerad, men kan jobbet kan mycket väl dra ner andras engagemang också, 

eller till och med få dem att sluta. Om man istället tar en person som ger energi än tar som 

bidrar mer än till bara jobbet. Jag tror att det är viktigt att inte bara se till en tjänst utan att 

se till företaget som en helhet. 

Kjellberg - Ja men det tror jag absolut faktiskt, för att det kan ju, alltså eller det beror på. 

Eh, det, det kan ju bara så här för att, och det här pratar vi mycket om också i 

urvalsprocessen att det kan. Här är det någon som har fem års erfarenhet, den har fem år 

den har haft samma arbetsplats i fem år, men det kan ju vara så att den här är världens 

lataste människa som inte har gjort nått på den tiden utan bara lyckas glida med. Och sen en 

som jobbar i ett år som är superdriven och jätteduktig och har lärt oss hur mycket som helst. 

 

Vi har fått liknande svar som är i linje med ovanstående citat och det är en känsla som 

genomsyrar alla intervjuerna, att dem faktiskt anser sig tycka att personliga egenskaper är 

oerhört viktigt. Varför det ser ut på detta viset finns det inget svar på, framförallt inte när 

respondenterna faktiskt har befogenhet att kringgå önskade krav för en person de anser vara 

rätt. Som ovan nämnt så har marknadsläget en viss makt här, då det oftast finns sökande 

kandidater med erfarenhet just nu så blir det såklart en chansning som kan gå helt fel att anställa 

någon helt på grund av sin personlighet. I fallet med arbetsmarknadsläget kan det direkt ses en 

koppling till Model of empolyability (McQuaid & Lindsay 2005) som mäter en persons 

anställningsbarhet utifrån olika faktorer. I modellen är arbetsmarknadsfaktorer en yttre faktor 

som innefattas av efterfrågan, konkurrens, kvalifikationskrav och rekryteringsfaktorer. Det är 

här många av de sökande med mindre erfarenhet i vissa tider faller bort då den rådande 

marknaden eller företagen helt enkelt inte behöver dem. Kristersson uttrycker detta i form av: 

”Eftersom det inte är ett bristyrke på HR nu jämfört med andra yrken inom kommunen kan de 

gå mer på de formella kraven” och det ser liknande ut även hos alla andra då det gäller hela 

branschen. 

Om det istället ses till faktumet att erfarenhet faktiskt sällan bortses från och fokuserar på vad 

för typ av erfarenhet det talas om så framgår det tydligt att det egentligen inte handlar så mycket 

om vad för erfarenhet utan mer att det finns har någon form av erfarenhet, i fallet med 

nyutexaminerade, inte seniora tjänster. När vi talade om personlighet och personliga egenskaper 

och när dessa tippar över och väger tyngre än erfarenhet blev även de svaren liknande i 

intervjuerna. Skillnaden mellan ingen erfarenhet och ett års erfarenhet är betydligt större än 

skillnaden mellan ett och tre års arbete till exempel. Här menar respondenterna på att det viktiga 

inte är att ha mycket erfarenhet av HR-arbete, även om det är önskvärt, utan det viktiga är att 

du har någon form av arbetserfarenhet som på något sätt går att knyta till det du kan tänkas 

arbeta med i organisationen. Sälj och kundservice var återkommande för vad som kan vara 

relevant när det till exempel ska arbetas med rekrytering och bemanning. Börjesson uttrycker 

sig ”många är också säljare i grunden, de kan vara nyexade men också gjort mycket innan de 

börja plugga, typ jobba med service och sälj eller sånt där” Att komma direkt från skolan, 
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studera på universitet och sedan försöka komma ut på arbetsmarknaden uppfattade vi som en 

svår väg att ta då det ofta understryks att kandidaten måste ha arbetat, veta vad det innebär att 

vara anställd samt ha haft någon form av kundkontakt tidigare.  

4.2.1 Tematisk analys:  

I den mer djupgående analysen har vi utifrån det kodade materialet fångat in meningar och citat 

som sedan gett oss egenskaper. Dessa egenskaper listades upp och delades in i olika grupper 

som i sin tur gav oss kategorier, även benämnt som teman (Aspers 2011). För att materialet 

skall bli mer lättolkat har vi valt att ställa upp det i en tabell där det tydligt kan ses vilka tre 

teman vi kommit fram till genomsyrar datan och vilka egenskaper som hamnar under vilken 

kategori. Vissa egenskaper har återkommer flertalet gånger och de står därför rangordnade 

utifrån vilken egenskap som är mest återkommande från flera respondenters håll. De kodade 

meningarna kommer från alla delar av intervjun och är en sammanställning över både raka svar 

och våra uppfattningar om vad som har önskats. 

Motivationsfaktorer Personlighetsdrag Valda personliga 

egenskaper 

Intresserad/Intresse 

Vilja, villighet att lära 

Driven 

Engagerad 

Frågeställande 

Påläst 

Ha en anledning/ett mål 

 

 

Trygg 

Social 

Omtänksam 

Förtroendeingivande 

Stabil 

Empatisk 

Smart 

Ödmjuk 

Nyfiken 

Initiativtagande 

Professionell 

Ansvarstagande 

Självgående 

Målstyrd 

Öppen 

Inkluderande 

Anpassningsbar 

Ärlig 

Dedikerad 

Energifylld 

Vältalig 

Modig, orädd 

Flexibel 

Öppen för feedback 

Figur 4.2. Personliga egenskaper som har framkommit som önskvärda från respondenterna 
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Här kan det ses tydligt vilket område av egenskaper benämns i störst omfattning under 

intervjuerna. Dessa hamnade under valda personliga egenskaper och med det syftar vi till 

egenskaper som en individ själv utvecklar över tid och i sammanhang. De fyra första 

egenskaperna var delvis återkommande i olika former och det ansåg vi vara viktiga faktorer att 

inneha för att få förtroende från en rekryterare. Karlsson motiverade egenskaper i den kategorin 

följande: 

 

Det är hur man använder sin erfarenhet och hur personligt driv, initiativtagande, hur 

självgående man är hur man är, alltså det är dem mjuka värdena och egenskaperna som 

väger tror jag för, att kunna jag tänker man kan alltid fylla på med kompetens och lära upp 

och klä på, typ skicka på utbildning 

 

Det syns tydligt i detta uttalande att det är hur kandidaten själv väljer att presentera sig på som 

är det viktiga, hur hen uttrycker det samt hur de egenskaper som innehas används. Dessa 

egenskaper är något som växer fram under tid hos en individ då hen blir mer medveten av vad 

som förväntas i en intervjusituation och att de står i direkt relation till önskan om anställning.  

Även om det enbart ses utifrån modellen är lätt att tro att det är de valda personliga 

egenskaperna som ansågs som viktigast inte är fallet. Alla de egenskaper som faller under 

kategorin motivationsfaktorer var de som upprepades betydligt flest gånger men liknade 

varandra mer. Att på något sätt visa intresse för tjänsten eller ha ett intresse för arbetet i sig var 

stor vikt och återkom genomgående. Dessa faktorer kan även de ses som egenvalda taktiska 

egenskaper men syftar enligt oss mer till tjänsten och arbetssökandet i sig snarare än önskan att 

uppfattas som person i det stora hela. Persson säger ”De egenskaper som verksamheten 

efterfrågar är det viktiga oavsett vilka de är” och detta är ett genomgående sätt att se på 

rekryteringen, anpassningen för vilket tjänst företaget faktiskt skall tillsätta. I och med att det 

är just motivationsfaktorerna som upprepats flest gånger och företagen är så specifika i sin 

rekrytering så höjs kraven på att kandidaterna måste vara personliga och specifika i sina 

ansökningar. Detta kan delvis bli problematiskt då många nyexaminerade söker fler jobb om 

dagen och det faktiskt tar tid att läsa in sig på en tjänst. Det kan också vara en bidragande faktor 

till att kandidater med erfarenheter får tjänsterna före, då de oftast har hittat en den tjänst de vill 

ha och därmed kunnat lägga all fokus på just den ansökan.  

När det kommer till personlighetsdragen som snarare visar på hur en person faktiskt är i det 

dagliga livet så hade respondenterna inte lika mycket att säga, det kom i skymundan bakom alla 

valda egenskaper och motivationen för att få ett arbete. Detta kan tyckas oroväckande då det 

ofta är de dragen hos en person som du kommer att behöva handskas med i vardagen som en 

kollega eller chef. Om vi ändå ska presentera de mest framträdande personlighetsdragen som 

ansågs vara attraktiva så kom trygg och omtänksam högst upp. Egenskapen trygg förklarades 

från en respondent som ”Det är enligt mig kandidatens uppgift att jag ska känna mig trygg med 

att presentera kandidaten vidare”. Att ingiva förtroende skulle kunna tänkas också vara en 

självvald egenskap men i det här fallet har vi valt att kategorisera det som ett personlighetsdrag, 
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då vi både tror och vet av egen erfarenhet att det genuint trygga och stabila är svårt att framkalla 

utan att ha belägg för det i personligheten.  

Om vi går tillbaka till temat motivationsfaktorer som faktiskt var den kategorin där det fanns 

mest material att analysera så var det som tidigare nämnt vilja, intresse och driv som var de 

bärande egenskaperna. Respondenterna var enade i att den anställdes egen motivation måste 

vara hög för att företaget både ska fungera och utvecklas. Om det finns en kollega som drar ner 

stämningen och arbetsmoralen påverkar det fler än bara denna och för att få en bra teamkänsla 

måste gemensamma mål finnas. Denna syn på medarbetarnas ansvar och önskade känsla 

återfinns i The fifth dicipline (Segnes 1990) som presenterar de fem disciplinerna som ligger 

till grund för den lärande organisationen. Motivation och driv hos de anställda går hand i hand 

med ett företags kompetensutveckling, för att den ska växa och implementeras krävs det att den 

tas emot med öppna armar.  

De fyra första disciplinerna som är personligt mästerskap, tankemodeller, gemensamma 

visioner och teamlärande sammansätts slutligen i den femte disciplinen som är systemtänkande. 

Här skall de fyra förstnämnda förstås, förmedlas och tas emot på ett sådant sätt att hela 

organisationen fortsätter att kontinuerligt utvecklas. Anställs då nya medarbetare som varken 

har intresse eller vilja för utveckling på det personliga planet eller på arbetsplatsen stannar detta 

system upp och kompetensen kommer inte att öka internt utan ny kostsam rekrytering krävs.  

 

Här ser vi tydligt att det är initiativtagande rekryterarna förväntar sig av en nyanställd för att 

avlasta deras arbete med introduktion och upplärning. ”Om det anställs någon som sitter och 

väntar på något att göra kommer hela arbetet att saktas in och kan komma behöva fokusera på 

annat än just själva arbetsuppgifterna.” menar en av respondenterna. Att vara självgående, som 

faller lite under samma ram som att vara initiativtagande är också en egenskap som har nämnts 

flitigt i intervjuerna kan ses som en önskan på vissa företag men också ibland som ett krav, dem 

har helt enkelt varken tid eller råd att anställa någon som skall ta av de redan anställdas tid. Vid 

första anblick är det detta som efterfrågas i Perssons citat ovan, men vid en mer noggrann analys 

kan det även skymtas en önska om samarbetsförmåga. För att chefernas behov skall förstås och 

tillfredsställas krävs en viss grad av förståelse och social kompetens men främst krävs det att 

det finns ett tydligt samarbete på arbetsplatsen där det är så pass öppet att det syns vad som 

krävs samt även vad som saknas eller önskas. Börjesson uttrycker detta som ”Det är ju de mer 

senioras uppgift att tydligt visa och uttrycka vad som ska göras, man minns ju själv när man var 

ny, man känner sig liksom i vägen annars”  

 

Alla de egenskaper som har kommit upp i analysen av materialet kan också sättas i relation till 

Femfaktormodellen vilket är en modell som delar upp alla olika personlighetsdrag i fem 

dimensioner. Dessa fem utgörs sedan av en skala där individen kan befinna sig i ett stort spann 

av egenskaper (Mc Crae & John, 1992. s 182). Den av de fem som gör sig mest relevant i detta 

fall är den femte, samvetsgrannhet, som handlar om en människas nivå av uthållighet, 

motivation och målinriktning. Om individen kvalificerar sig högt på skalan inom denna 

dimension så tyder det på hårt arbetande, ambition och ihärdighet vilket är egenskaper liknande 
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dem som är högt rankade utifrån respondenternas svar. Denna modell ger även en större 

dimension på relationen mellan personlighet och personligt valda egenskaper då målinriktning 

och motivation som är den övergripande rubriken på den dimensionen snarare syftar till valda 

egenskaper och motivationsfaktorer medan de egenskapers som besitts inom den, till exempel 

ihärdig, mer är ett personlighetsdrag. 

 

John Hollands teori som bygger på att individer som söker sig till yrken där deras personlighet 

matchas gentemot företagets krav går att applicera utifrån den data som utvunnits ur våra 

genomförda intervjuer. Frågor ställdes till respondenterna gällande personlighet i huruvida det 

är möjligt för personligheten att väga tyngre än erfarenheten samt frågor rörande 

företagskulturen. Dessa visade sig ha betydelse ur det perspektiv som person-environment fit-

teorin innefattas av där vi kunde se flera olika sätt att se på vikten av att den som rekryteras till 

företaget måste passa in personlighetsmässigt med företagets krav på personligheter, inte enbart 

för individen som ska anställas utan till stor del för de redan anställda på arbetsplatserna. Störst 

vikt läggs på att samarbetet ska fungera på ett socialt plan och faller in under kategorin social, 

både då HR-tjänsterna omfattas till stor del av det sociala i arbetet men även för att det ska 

skapas en god balans på arbetsplatsen. I intervjuerna så framförs vikten av detta som Kjellberg 

uttryckte det ”skulle vi ha eh… ett gäng sura tanter liksom så hade ju det inte vart så trevligt 

liksom”, där även Karlsson uttrycker det som ”Vi har ju haft erfarna HR-konsulter som vi också 

prata om som kanske inte är så jätteintresserad av att samarbeta utan arbetar helt själva utan 

sitter helst med sin statistik och sådär, det funkar inte sådär jättebra.”. En skillnad som kan ses 

här syns när det ses till bemanningsföretag kontra de andra där det inte längre enbart handlar 

om sin egen arbetsplats utan att det även kan innebära en utstationering av konsult hos en 

beställare. När det rekryteras externt till olika tjänster där personligheten sätts i kravprofilen 

menar de tillfrågade respondenterna att företagskulturen spelar en oerhört stor roll för att kunna 

presentera rätt typ av kandidater till beställaren.  Respondenterna lägger just stor vikt vid detta 

där de visar på detta genom att besöka beställare för att själva kunna få en känsla om vilken typ 

av företagskultur som råder på de olika arbetsplatserna för att sedan kunna matcha 

personligheten gentemot denna. En ytterligare aspekt av detta innefattas av bibehålla en god 

relation mellan beställaren och den som presenterar kandidaten. Bladh har i första hand sina 

tankar på kring just kandidaten som presenteras samt eventuellt anställs för uppdrag hos kunden 

men menar påpekar samtidigt att om det inte fungerar hos den ena parten blir inte utfallet 

positivt i slutändan heller. 

 

Personer som är sociala och extroverta kommer inte tycka att rekryteringsprocessen blev 

bra om de inte trivs på arbetet efter 2 månader och det är mitt jobb också, att kandidaten ska 

bli nöjd, inte bara kunden. För kunden blir ju inte nöjd om personen slutar efter 2 månader. 

 

 

Utöver den sociala aspekten sett till person-environment fit-teorin så berörs även entreprenör 

och konventionell. Entreprenörsdelen som omfattas av bland annat det sociala, innefattas även 

av att handling väger tyngre än tanke. Likt redan tidigare nämnt så är en tung del som efterfrågas 

just ett driv hos de sökande vilket i sin tur faller naturligt in under denna kategori. Det som gör 
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att den sociala dock väger tyngre i denna modell än entreprenör är att den faller något i delen 

som innefattar att delen med att övertala och styra vilket inte var något som uppdagades som 

personliga egenskaper som eftersöktes av respondenterna. Pettersson beskriver i sin tur hur 

deras företagskultur omfattas av en del i den konventionella formen genom att vissa subtila 

regler ska efterföljas. Dessa regler i sin tur ska menas på ska vara en del av känslan av att vara 

prestigelös på arbetsplatsen där ingen står över någon annan. 

 

Bladh - exempelvis prestigelöshet, vi har diskdagar. Vi turas om att tömma diskmaskinen, 

det är ju prestigelöst skulle jag säga, eh… alla slänger av sig dojjorna, det spelar ingen roll 

om du jobbar mer rekrytering eller om du är VD, alla är lika. 

 

 

Likt hur Hollands (1997 refererad i Andersson et al. 2012 s 70) beskriver sin teori så är de olika 

typerna av personlighet som just efterfrågas av respondenterna i nära anslutning till varandra 

på modellen (figur 2.4). Detta faller sig naturligt om det ses till hur teorin om att de 

personlighetstyper som är snarlika söker sig mot samma typ av arbete och på så sätt se en 

möjlighet till att ”lyckas” med sitt val av yrke som han själv uttrycker det.   

 

Belbin (1993. s22) menar enligt sin teori, Belbins roller, att en vinkling av sin rekrytering ska 

ske så att konstellationen av medarbetare snarare kompletteras än utökas av en person med 

samma personliga egenskaper som de andra. Vi funnit en del svar som pekar på att många av 

organisationerna utgår från detta även om en specifik rekrytering där endast en av Belbins nio 

roller kan redovisas. Ett exempel på detta kan ses av Karlsson. 

 

Vi är ju ganska styrda av många saker men framförallt är det ju viktigt att ta fram en 

kravprofil, är det samma typ av tjänst vi ska ha är det de vi behöver så man inte bara för 

att Anna sluta så tar vi in en ny Anna. Utan att vi börjar fundera lite grann. 

 

 

Här kommer ännu faktor som kan spela roll för den arbetssökande in, nämligen situationen 

inom organisationen, vilket kan handla om tillfälligheter eller rent av tur. Om man söker sig till 

ett företag där det redan sin egen typ av person finns är chansen att få arbetet mycket mindre än 

om det är just sin egen personlighet som saknas i arbetsgruppen. Även detta går att återfinna i 

Model of Employability (McQuaid & Lindsay 2005) under de yttre faktorerna då de inte endast 

syftar till arbetsmarknadsläget utan även den interna situationen och behovet. 

 

4.2.2 Relationen mellan teman:  

Vi satte de tre olika teman vi funnit mot varandra för att kunna se skillnader, likheter och vad 

som är mer tongivande än något annat (Corbin & Strauss 2007). I en första analys så har inte 

någon av våra respondenter svarat med avsaknad av ett eller flera teman utan alla tre har gått 

att återfinna i svaren. Det summerar vi som ett bevis på att en individ inte klarar sig på enbart 

en bra personlighet eller endast på att vara motiverad, utan alla de tre olika kategorierna går 
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hand i hand och är beroende av varandra för att verka som en attraktiv anledning till att få 

erbjudande om en anställning. Vidare till skillnader så är det tydligt att både motivationsfaktorer 

och valda personliga egenskaper är större kategorier i både omfattning och mängd, det vill säga 

de ter sig verka viktigare utifrån ett rekryteringsperspektiv. Allra mest innehåll från intervjuerna 

handlade som sagt om motivationsfaktorer, vilket vi redovisat tidigare, och troligtvis är det på 

grund av hur insatta den enskilde rekryteraren är i just den specifika tjänst som de håller i, och 

då vill det veta att det är samma förståelse och fokus från kandidaten.  

 

4.3 Skillnader och likheter 

Vår tredje frågeställning löd ”Vilka skillnader och likheter finns det i synen på dessa egenskaper 

hos ett bemanningsföretag, hos kommuner och privata företag?” och syftar till den jämförande 

delen av vår studie. Denna kommer bearbetas genom att bryta ner materialet ytterligare och 

dela in det i kategorier efter vilken sektor intervjupersonen verkar inom.  

 

Respondenterna från de tre olika sektorerna menade på att de använde sig av personlighetstester 

men olika mycket eller när i processen beroende på tjänst. Det som skiljde sig åt var att de tre 

kommunala verksamheterna använde sig av tester i slutet av en rekryteringsprocess när det 

kanske stod mellan två kandidater medan de privata företagen och bemanningsföretagen hade 

lagt dessa tidigt i processen. 

 

När man ser till personlighetstester samt även den tidigare synen på tester, där de ansåg vara 

opålitliga, där Mischels (1968 refererad i Mabon 2014) sätt att se på de som med låg validitet 

när det kommer till hur arbetslivet kommer att utspela i en framtid sig så finner vi olikheter i 

hur de olika respondenterna ser på personlighetstester. Det skiljer sig här åt beroende på vilken 

sektor företaget befinner sig i och det är främst den kommunala sektorn som samtycker med 

Mischel. Den privata sektorn och bemanningssektorn använder sig i större utsträckning av 

personlighetstester, och även tidigare i processen. Skillnaden i synen på personlighetstester 

påvisas nedan med citat från de två olika sektorerna inblandade i jämförelsen. 

 

Bemanningsföretag: 

Vi använder oss av ett företags tester, både logistiktester och egentligen ett test som mäter.. 

inte impulskontroll men lite hur pålitlig man är. Hur mycket man möjligen skulle kunna 

ställa till det för sin arbetsgivare. Dem ligger efter telefonintervjun 

Kommun: 

Inte i början men vi kan använda tester i slutet om vi har två kandidater,  

kanske framförallt för chefer men också för specialister. Men nej inte så ofta i början ner 

 

Detta visar tydligt på skillnader mellan olika sektorer och det tenderar att se liknande ut hos alla 

svarande i samma bransch. Kommunerna kunde använda sig av tester i slutet av en process för 

att visa på mer specialkompetens medan bemanningsföretagen använder dem tidigt. Ju tidigare 

i processen de ligger desto hårdare blir gallringen och färre får chans att visa upp sina personliga 
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egenskaper. Detta blir ännu ett till hinder, utöver erfarenheten, som skall överkommas innan en 

kandidat ens får en chans att visa vem hen är som person. Bemanningsföretagen tenderar dock 

inte att se detta som ett hinder utan som en fördel för snabbare rekrytering och Bengtsson säger 

att ”Vi får in så sjukt mycket ansökningar på vissa tjänster så det kan vara skönt att göra en 

grovgallring med tester så det är mindre att gå igenom sen” 

 

En anledning kan vara tempot som finns i bemanningsbranschen och den privata sektorn, 

rekryteringar där går snabbt och kan ofta beställas i stor skala, där finns helt enkelt inte tid att 

låta flera kandidater presentera sig på en intervju. Ju fler tjänster som skall tillsättas på samma 

tid desto snabbare måste rekryteringsprocessen gå, där den enda egentliga fakta i denna 

jämförelse är att det går snabbare om företaget kan undvika allt för många intervjuer och fysiska 

träffar. Om det ger bättre kompetens på grund av att dem som presterar bra på testerna finns 

det, vad vi vet, inga mätningar på men det vi vet är att det kan falla bort en individ som kunde 

hade passat perfekt på företaget på grund av ett eventuellt logiktest var nivå låg högre än vad 

individen resultat speglade.   

När det kommer till de teman som vi fick fram så skiljde det sig inte märkbart mellan sektorerna 

utan de svarade liknande varandra på frågorna som syftade till de personliga egenskaperna. Det 

som skiljde sig ut från mängden är dock att dem vi intervjuade på bemanningsföretagen knappt 

nämnde några personlighetsdrag, utan de fokuserade nästan bara på valda personliga 

egenskaper och motivationsfaktorer. ”Om man säger att man telefonintervjuar åtta, fem går på 

intervju här, en till tre blir presenterade hos kunden och går på intervju där, dom väljer” 

förklaras av Bengtsson och det är ungefär så här det ser ut på det flesta bemanningsföretag. 

Anledningen till att dem inte fokuserar så mycket på personlighetsdragen kan helt enkelt vara 

att dem inte har någon aning om vad för företagskultur som råder inom organisationen som dem 

rekryterar till eller vilken person som skulle passa in där. När de tre sista blir presenterade för 

kunden så vet de att det här är en person med rätt kvalifikationer, sedan väljer de möjligen 

utefter personlighet. När samma företag istället internrekryterar framkom det nämligen att dem 

kollar mer till sin företagskultur och fokuserar på personlighet och detta styrker tesen om att 

det är kundrelationen som gör att dem inte fokuserar på personlighet när det kommer till extern 

rekrytering.  

Även bemanningsföretagen skiljde sig lite i friheten om att få kringgå kraven, också av samma 

anledning som ovan, att kravprofilen kommer från beställaren. Om rekryterare på ett 

bemanningsföretag presenterar någon som inte uppfyller de satta kraven finns risken för att ditt 

arbete kan ses som dåligt utfört utifrån kundens synvinkel. ”Vi har inga regler som säger att jag 

inte får presentera någon som inte uppfyller kraven” påstår Bladh, men uppfattningen vi fick 

under intervjuerna var att de ändå fanns någon form av ansvar som dem ville hålla.  

Den kommunala sektorn har även dem hårda krav på sina önskade erfarenheter, det blir givetvis 

inte en lika stor frihet när det är inom offentlig sektor för vissa saker där måste bara fungerar 

på grund av att organisationen är finansierade av skattebetalarna. Dock berättade en av 

respondenterna att de i perioder, när marknadsläget ser sämre ut, skriver annonserna så att 

kraven redan från början är lägre. Då behöver de inte gå emot sin egen kravprofil för att anställa 

någon med lägre erfarenhet.   
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5. Slutsats och diskussion 
I följande kapitel kommer studiens resultat att sammanställas och en slutsats över analysen 

kommer presenteras. Denna kommer även att sättas i relation till studiens frågeställningar. 

Slutligen följer en diskussion och förslag på vidare forskning.  

 

 

5.1 Slutsatser 

5.1.1 Arbetar organisationer aktivt med fokus på anställningsbarhet?  

Och i så fall hur? 

Här kom vi fram till att dagens företag främst ser på anställningsbarhet ur ett individperspektiv, 

alltså en persons förmåga att få ett jobb som denne har sökt. Detta går isär med den historiska 

aspekten som vi presenterade som säger att anställningsbarhet har över tid utvecklats och landat 

i att det är hela den pågående processen under anställningen också som mäts. Vi kunde dock 

med ett mer granskande öga se att organisationerna ändå arbetade mycket med kompetens-

utveckling vilket vittnar om att de ändå ser på sin personal som en tillgång över tid även om 

detta inte är direkt kopplat till anställningsbarhet. Om anställningsbarhet ses som något som 

bara finns vid tiden för rekrytering så kommer organisationen i det långa loppet bli lidande för 

att personalen inte fokuserar tillräckligt mycket på att underhålla den befintliga kunskapen som 

finns och kan utvecklas. 

 

 

5.1.2 Vad/vilka egenskaper räknas som attraktiva när det kommer till 

“personlig lämplighet” för ett jobb inom HR för en nyexaminerad HR-

student? 

Utifrån The model of Employability (McQuaid & Lindsay 2005) har vi tydligt kommit fram till 

att både de individuella och de yttre faktorerna har en avgörande roll när det kommer till att 

erhålla en tjänst. Mycket fokus har lagts på att beskriva att skillnader i marknadsläget och de 

yttre faktorerna spelar en stor roll. Den interna situationen utgör grunden för vilka egenskaper 

som eftersöks hos en kandidat. De yttre, interna faktorerna kan även kopplas till Belbins teori 

om personlighetsroller (1993). Vilket är en teori som har bekräftats av vår analys, den går ut på 

att det finns ett visst antal bestämda roller som kan innehas ha när det kommer till personlighet 

och dessa försöks i sin tur att lokaliseras i en nyrekrytering. Men eftersträvar att komplettera 

snarare än att stärka redan befintlig. Denna faktor kan inte kandidaten i sig påverka någonting 

då det är helt och hållet är situationsbaserat. 

Bortsett från de yttre faktorerna, som individen inte kan göra något åt, fokuseras det istället på 

vilka egenskaper som gör att ens personliga lämplighet högre där har vi lyckats sammanställa 

de mest tongivande. Dem individuella faktorerna syftar främst till önskan om motivations-

faktorer hos den som önskar anställning.  

Om vi bortser ifrån de olika kategorierna och endast ser till vilka de mest återkommande 

egenskaperna som sas vara önskvärda så är det dessa: 
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Figur 5.1 Egen modell: Efterfrågade egenskaper 

 

Vi kan också se av resultatet att om det inte finns någon erfarenhet alls så kommer det att bli 

svårt att få ett arbete. Respondenterna står enade i att en person i alla fall måste ha varit ute på 

arbetsmarknaden och innefattat en tjänst som ligger någorlunda i linje med det som den framtida 

tjänsten gör. Utan någon erfarenhet alls kommer inte de personliga egenskaperna ens att bli 

bedömda. Nyckeln till att framstå som attraktiv är en kombination av erfarenhet och 

ovanstående egenskaper.  

Enligt Hollands (1997 refererad i Andersson et al. 2012) kan vi även se att individer söker sig 

till samma typer av tjänster baserat på deras personliga egenskaper. Detta styrks av att samtliga 

respondenter håller sig inom huvudkategorin social eller närliggande enligt modellen (Figur 

2.6) snarare än de på motsatt sida som utgör motsatsen. 

 

5.1.3 Vilka skillnader och likheter finns det i synen på dessa egenskaper hos 

ett bemannings-företag, hos kommuner och privata företag? 

Den största skillnaden mellan de olika sektorerna är främst hur rekryteringsprocessen ser ut och 

detta påverkar i sin tur hur dem ser på anställningsbarhet. Personlighetstester används i högre 

utsträckning av bemanningsföretag och privata företag och det gör att dem inte ser till de 

personliga egenskaperna lika mycket. De kommunala organisationerna vi undersökt var i högre 

grad bättre på att ta in praktikanter vilket i många fall leder till anställning, men utöver det är 

dem hårdare hållna när det kommer till kravet att ha erfarenhet. Bemanningsföretag är även 

dem hårt hållna när det handlar om en beställning från kund men kan annars, likt privata företag, 

välja mer själva.  

Likheterna vi kunde lokalisera var att oavsett om möjligheten till att se till de personliga 

egenskaperna före erfarenhet var olika stora så var de önskvärda egenskaperna lika oberoende 

bransch. De motivationsfaktorer och valda personliga egenskaperna som var mest efterfrågade 

upprepades på intervjuer från alla de tre olika branscherna. 
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5.2 Diskussion 

Valet av kvalitativ metod passade vårt syfte bäst och gav oss bra material att använda oss av 

för att kunna besvara våra frågeställningar. Intervjuguiden var tillräckligt omfattande och 

frågorna som ställdes var i linje med vad vi ville undersöka.  

Att komma fram till specifika svar var lite svårare än vad vi från början trodde, i alla fall på den 

jämförande delen beroende på vilken sektor företaget verkar inom. Eftersom anställningsbarhet 

inte är ett bestämt uttryck blir svaren väldigt olika utifrån deras olika perspektiv även om 

respondenterna ville få fram samma sak egentligen. Det blev inga tydliga svar på det sättet att 

det underlättade för en jämförelse. Det positiva med att behandla ett ämne som inte än är helt 

definierat gör att det blir en djupare analys och mer ett upptäckande än ett konstaterande av 

fakta. Det ger en öppning för helt egna definieringar och uppfattningar. 

Att det är en svår uppgift att hitta ett arbete efter en examen inom personalvetenskap råder det 

ingen tvekan om och denna bild delar alla som vi har pratat med. Dock kom vi fram till en 

slutsats som faktiskt kan användas som en vägvisare när det är dags att ge sig ut i arbetslivet. 

Att under tiden för studierna samla på sig så mycket erfarenhet som möjligt så att det sen kan 

fokuseras fullt på att plocka fram och utveckla dem egenskaperna som efterfrågas är en god idé.  

Arbetet med uppsatsen har gått väldigt smidigt och vi har lyckats skriva allt tillsammans med 

ett samarbete som har fungerat bra. Det var lite problematiskt att få tag i respondenter och det 

upplevde vi handlade om tidsbrist ute på företagen. Dock väl när vi fått tag på personer villiga 

att ställa upp var vi väldigt nöjda med deras engagemang och vi anser att vi fick tag på rätt 

personer för att det skulle bli så bra svar som möjligt.  

Vår förförståelse var i linje med det resultat vi fick fram och det rekryterarna uttryckte var 

önskvärt är även sådana egenskaper som vi själva letade efter när vi var i deras situation. Att 

det skiljde sig i hur en nyrekrytering går till i de olika sektorerna stämde med och det fick vi 

bekräftat genom att ställa frågor om rekryteringsprocessen i sig. 

Under studiens tid har det vuxit fram att man behöver egentligen behöver ha något års erfarenhet 

för att verkligen kunna konkurrera på marknaden. Hade syftet med denna studie omfattas av att 

undersöka vilka personliga egenskaper som leder till anställning för de som redan har erfarenhet 

in om det berörda området tror vi skulle kunna få ett annat resultat. Fokus skulle då kunna rikta 

studien mer åt det psykologiska hållet. Här skulle det då kunna tryckas om ännu mer på just det 

personliga egenskaperna och det runt omkring på en arbetsplats som skapar en god balas för de 

anställda och företaget. En jämförande studie mellan arbetsgivare och arbetstagare skulle kunna 

ta plats. 

När det kommer till anställningsbarheten skulle det gå att djupdyka i ett enskilt företag för att 

se hur det faktiskt arbetar med anställningsbarhet från rekrytering till att bevara den hos sina 

anställda. Här skulle man kunna gå utanför ramen för HR-relaterade arbeten och se till företaget 

i stort. En industri med diverse olika roller, med allt från de som är ute i den faktiska 

produktionen till som arbetar på kontor skulle kunna studeras för att se hur företaget jobbar med 

att hålla sina anställda just anställningsbara utifrån ett organisatoriskt perspektiv. 
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5.3 Förslag på vidare forskning 

Som nämnt i kapitel fyra upplevde vi en önskan från rekryterare att se till personliga egenskaper 

mer än till erfarenheter men att det inte alltid ser ut just så. Det tillsammans med att de flesta 

valde att se anställningsbarhet ur ett individperspektiv och på så sätt åsidosätter sin organisation 

ger oss tanken på att ett forskningsområde i framtiden skulle kunna fokusera på åtgärder 

ledningsgrupper kan ta i sitt rekryteringsarbete. Att fokusera på den organisatoriska processen 

i samband med att satsa på människor med mindre erfarenheter men med rätt driv skulle kunna 

bidra till en ekonomisk tillväxt och bra utvecklingsmöjligheter på lång sikt. Vad ska till för att 

implementera detta tankesätt i hela organisationen och inte bara inom ledningen? Finns det 

några risker med ett sådant arbete som kan undvikas med mer traditionell erfarenhetsbaserad 

rekrytering? 

Likt tidigare nämnt i diskussionen skulle även en studie för de som redan har erfarenhet HR 

och söker en ny anställning vara intressant. Vad blir de avgörande faktorerna när det inte längre 

handlar om just den första anställningen? Är det då de personliga egenskaperna som väger 

tyngst eller kommer fortfarande erfarenhet vara det som avgör? Kan faktorer som ej är berörda 

i denna studie, såsom till exempel former av kvotering, vara det som blir det avgörande vid en 

rekrytering? 

  



40 

 

Källförteckning 
 

Andersson, G., Hallén, N. & Smith, J.P. (2016) Rekrytering och urval: Teori och praktik. Lund: 

Studentlitteratur AB 

 

Aronsson, G., Hellgren, J., Isaksson, K., Johansson, G., Sverke, M. & Torbiörn, I. (2012): 

Arbets- & organisationspsykologi: Individ och organisation i samspel. Stockholm: Natur & 

Kultur 

 

Aspers, P. (2011): Etnografiska metoder. (2. uppl.) Malmö: Liber 

 

Barrick, M. R. & Mount, M. K. (2003): Impact of Meta-Analysis Methods on Understanding 

Personality-Performance Relationships. [elektronisk]. 

Tillgänglig: 

http://www.sitesbysarah.com/mbwp/Pubs/2003_Barrick_Mount_Impact_of_Meta_on_FFM_c

hptr.pdf (2019-04-22) 

 

Barrick, M. R. & Mount, M. K. (2005): Yes, Personality Matters: Moving on to More Important 

Matters. [elektronisk]. 

Tillgänglig:  

http://www.sitesbysarah.com/mbwp/Pubs/2005_Barrick_Mount_HP.pdf (2019-04-22) 

 

Belbin, M. (1993): Team Roles at Work. Oxford: Butterworth- Heinemann 

 

Cervone, D., Pervin, L.A., & John, O.P. (2005): Personality: theory and research. (9. uppl.) 

Hoboken, NJ: Wiley 

 

Davidsson, B. & Patel, R. (2011): Forskningsmetodikens grunder: att planera, genomföra och 

rapportera en undersökning. Lund: Studentlitteratur 

 

Deloitte University Press (2016): Global Human Capital Trends 2016. The new organization: 

Different by design. [elektronisk]. 

Tillgänglig: 

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/global/Documents/HumanCapital/gx-dup-

global-human-capital-trends-2016.pdf (2019-04-22) 

http://www.sitesbysarah.com/mbwp/Pubs/2003_Barrick_Mount_Impact_of_Meta_on_FFM_chptr.pdf
http://www.sitesbysarah.com/mbwp/Pubs/2003_Barrick_Mount_Impact_of_Meta_on_FFM_chptr.pdf
http://www.sitesbysarah.com/mbwp/Pubs/2005_Barrick_Mount_HP.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/global/Documents/HumanCapital/gx-dup-global-human-capital-trends-2016.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/global/Documents/HumanCapital/gx-dup-global-human-capital-trends-2016.pdf


41 

 

 

Ekman, A. (2004): Lärande organisationer i teori och praktik. Uppsala: Acta Universitatis 

Upsaliensis 

 

Eriksson Ulfsdotter, Y. (2013): Personalvetenskap - som förhållningssätt. Stockholm: Liber 

 

Gillberg, G. (2015): ”Fostran till anställningsbarhet – tankar om ungas villkor på 

arbetsmarknaden” i Bergman, A., Gillberg, G. & Ivarsson, L. (red.) Tankar om arbete. Växjö: 

Institutionen för samhällsvetenskaper (s 38-54). 

 

Granberg, O. (2013): PAOU, personaladministration, HRM och organisationsutveckling. 

Stockholm: Natur & Kultur 

 

Holme I, M. & Krohn Solvang, B. (1997): Forskningsmetodik - Om kvalitativa och kvantitativa 

metoder. Lund: Studentlitteratur 

 

John, O. P. & McCrae, R. R. (1992): “An introduction to the five-factor model and its 

applications” [elektronisk]. Journal of Personality, Vol 60, pp 175–215.  

Tillgänglig:  

https://www.workplacebullying.org/multi/pdf/5factor-theory.pdf (2019-04-22) 

 

Lantz, A. (2013): Intervjumetodik. Lund: Studentlitteratur 

 

Lazarova, M., Morley, M. & Tyson, S. (2008) ”International comparative studies in HRM and 

preformance – the Cranet data” [elektronisk]. The international Journal of Human Resource 

Management, Vol 19 No 11. 

Tillgänglig: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09585190802404239 (2019-06-04) 

 

Lindberg, O. (2016): ”Nytting, utvald eller bildad?” i Fejes, A. & Sparrhoff, G. (red.) 

Anställningsbarhet: perspektiv från utbildning och arbetsliv. (2. uppl.) Lund: Studentlitteratur 

(s 95-107) 

 

Lindelöw Danielsson, M. (2010): Kompetensbaserad rekrytering, intervjuteknik och testning. 

Stockholm: Natur & kultur 

 

Lindmark, A. & Önnevik, T. (2011): Human Resource Management: Organisationens hjärta. 

(2. uppl.) Lund: Studentlitteratur 

https://www.workplacebullying.org/multi/pdf/5factor-theory.pdf
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09585190802404239


42 

 

 

Lindsay, C. & McQuaid, R. W. (2005): ”The concept of employability” [elektronisk]. Urban 

Studies, Vol 42, No 2, pp 197–219. 

Tillgänglig: 

https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1080/0042098042000316100 (2019-04-19) 

 

Lundmark A, (1998): Utbildning i arbetslivet. Lund: Studentlitteratur 

 

Mabon, H. (2014): Arbetspsykologisk testning: om urvalsmetoder i arbetslivet. Stockholm: 

Psykologiförlaget 

 

Nilsson, S. & Viberg, A. (2016): ”Om anställningsbarhet och etablering på arbetsmarknaden 

bland högskoleutbildade” i Fejes, A. & Sparrhoff, G. (red.) Anställningsbarhet: perspektiv från 

utbildning och arbetsliv. (2. uppl.) Lund: Studentlitteratur (s 37-55) 

 

Sparrhoff, G. (2016): ”Anställningsbarhet: ett tecken i tiden” i Fejes, A. & Sparrhoff, G. (red.) 

Anställningsbarhet: perspektiv från utbildning och arbetsliv. (2. uppl.) Lund: Studentlitteratur 

(s 25-35) 

 

Senge, P. M. (1990): The fifth discipline. London: Random House 

 

Thomsson, H. (2010): Reflexiva intervjuer. Lund: Studentlitteratur 

 

Vetenskapsrådet (2017): God forskningsed. [elektronisk].  

Tillgänglig: 

https://www.vr.se/download/18.2412c5311624176023d25b05/1555332112063/God-

forskningssed_VR_2017.pdf (2019-05-06) 

  

https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1080/0042098042000316100
https://www.vr.se/download/18.2412c5311624176023d25b05/1555332112063/God-forskningssed_VR_2017.pdf
https://www.vr.se/download/18.2412c5311624176023d25b05/1555332112063/God-forskningssed_VR_2017.pdf


43 

 

Bilagor 
 

Bilaga 1, Missivbrev 

 

Hej, 
Vi är två studenter från Personal- och arbetslivsprogrammet vid Karlstad Universitet. Just nu 

skriver vi vårt examensarbete om Anställningsbarhet hos nyexaminerade 

personalvetarstudenter. Eftersom många idag studerar Personalvetenskap och de flesta arbeten 

som finns önskar finna en kandidat med erfarenhet kan det kännas hopplöst som 

nyexaminerad att få ett arbete inom sitt studieområde. Därför har vi valt att fokusera på vad i 

den personliga lämpligheten hos kandidaten som gör en attraktiv på arbetsmarknaden då det 

är på grund av det de flesta studenter får in en fot i branschen och sedan börja samla 

erfarenhet. Våra frågeställningar på studien kommer därför att vara: 

 

– Vad/vilka egenskaper räknas som attraktiva när det kommer till “personlig 

lämplighet” för ett jobb inom HR för en nyexaminerad HR-student? 

 

– Hur skiljer sig synen på dessa egenskaper hos bemanningsföretag, kommuner samt privata 

företag? 

 

Vi söker nu efter personer som arbetar med rekrytering inom de tre sektorerna nämnda ovan 

som anställer personalvetare och hör därför av oss till dig med frågan om du (eller någon 

annan med sådana uppgifter i din arbetsgrupp) kan tänka dig att ställa upp på en intervju. 

Deltagandet på intervjun är självklart frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta din 

medverkan. Plats och tid för intervjun väljs av dig och vi anpassar oss efter när du känner att 

du har tid. Om vi inte kan finna en tid som passar oss båda är det även möjligt att genomföra 

en telefonintervju. Under intervjuns gång kommer vi att spela in och sedan kommer den att 

transkriberas i efterhand av oss. Den beräknade tiden för intervjun är ca 45 min. Inga av dina 

uppgifter kommer att användas i uppsatsen utan du kommer att vara helt anonym. Dina 

uppgifter används endast i studiesyfte och allt material kommer efter studien att raderas. 

 

Kontaktuppgifter: 

Emilia Eriksson 076-8073694 

emilia.eriksson.6162@student.uu.se 

 

Robert Thorvald 072-3019899 

gusrobeth@student.gu.se 

 

Vi ser fram emot att höra från dig! 

Med vänliga hälsningar, Emilia och Robert 
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Bilaga 2, Intervjuguide 

 
1. Vilken tjänst har du på företaget? 

2. I vilka tjänster på företaget anställer ni personalvetare? 

-Är många av dem nyutexaminerade? 

3. Hur går rekryteringsprocessen till? 

4. Vad innebär begreppet anställningsbarhet gör dig? 

5. Har ni vissa tjänster där erfarenhet krävs? 

– Om ja, är det alla? 

6. Hur stor frihet har ni att kringgå önskan om erfarenhet om ni känner att ni träffar rätt 

person? 

7. När tippar relationen mellan erfarenhet och personlighet över? 

– Har du något konkret exempel? 

8. Om en kandidat har engagerat sig ideellt under sin studietid anser ni att det säger något om 

dennes 

personlighet? 

9. Anser du att en students val av universitet speglar ens personlighet? 

10. Vad är dina tankar kring att en person med “rätt” personlighet kan utföra ett bättre jobb än 

en person med relevant erfarenhet? Går det? Hur? 

11. Har du något minne från en situation där en nyutexaminerad student gjort sig attraktiv för 

ert företag på grund av sin personlighet? 

12. Hur och hur snabbt skapar du dig ett första intryck av en person under en intervju? 

13. Vilka egenskaper anser du som viktiga hos en kandidat på en intervju? 

14. Vilka egenskaper anser du vara mindre attraktiva hos en kandidat under en intervju? 

15. Upplever du att det finns tydliga fällor som de flesta går på under en intervju, det vill säga 

vilka 

personliga egenskaper tror folk efterfrågas, men gör inte? 

16. Hur upplever du att företagskulturen och personliga egenskaper hos en kandidat står i 

relation till 

varandra? 


