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HUR UPPFATTAS ANSTÄLLNINGSBARHET? 
� en subjektiv bedömning ur den anställdes perspektiv ∗  

Elisabeth Celius 
 

När det idag har diskuteras om att kunna säkra jobben har 
individens anställningsbarhet åsyftats. Global konkurrens och 
snabb teknisk utveckling har inneburit krav på flexibla 
organisationer och anpassningsbara medarbetare. 
Anställningsbarhet har kopplats både till kontextfaktorer, som 
konjunktur och efterfrågan på arbetsmarknaden och till subjektiva 
faktorer som personliga egenskaper och utbildning. Syftet med 
studien har varit att få en djupare förståelse för vilka faktorer som 
inverkar på hur anställda uppfattar sin egen anställningsbarhet. 
Intervjuer har gjorts med åtta lagledare på ett företag, följt av 
tematisk analys av materialet. Resultatet har visat att deltagarnas 
bedömning av sin anställningsbarhet baserats på vad de av 
arbetsgivaren har uppfattat som önskvärd attityd och kompetens. 
De har sålunda blivit medvetna om sitt värde och sin attraktion 
genom bekräftelse och medveten feedback från chefen och 
kontaktnätet. Jobb- och utbildningserbjudanden på den interna 
arbetsmarknaden har av dem uppfattats som bekräftelse på egen 
anställningsbarhet.  
 

Ordet anställningsbarhet har spårats bak till 50- talet så det är på intet sätt något nytt 
uttryck. Vad som väckt min nyfikenhet är att användningen av begreppet 
anställningsbarhet under de senaste åren har ökat. För mig har ordet en marknadsmässig 
ton som anspelar på ekonomiska begrepp som tillgång och efterfrågan förknippat med 
näringslivet. Ordets ökade popularitet kan eventuellt ses som svar på de senaste årens 
märkbart förändrade arbetsmarknadspolitik. Den speglar hur trycket från olika 
omvärldsfaktorer, som globaliseringen, har påverkat den inhemska ekonomiska och 
samhälliga utvecklingen (Berntson, Sverke & Marklund, 2006). Till exempel har den 
snabba teknologiska utvecklingen gjort det möjligt att nå en större marknad vilket 
samtidigt har medfört flera aktörer och därmed ökad konkurrens organisationerna 
emellan. Enligt svenskt näringsliv har stora länder som Kina, Indien, Brasilien och 
Ryssland numera en mer öppen och marknadsorienterad inställning. Följaktligen har 
därmed utbudet av arbetskraft på marknaden fördubblats (KK- stiftelsen & Svenskt 
Näringsliv, 2006). För att överleva på marknaden har det krävts anpassning och 
förändring både av- och inom organisationerna. Vilket har tagit sig det språkliga 
uttrycket om krav på anställningsbarhet bland personalen i hänseende till dessa 
förändringar (Van Dam, 2004). 

                                                
∗  Ett stort tack till Claudia Bernhard- Oettel som har bidragit med god handledning och 
ett fantastiskt stöd under arbetets gång. Dessutom ett stort tack till er som har deltagit i 
min undersökning. Utan er hade denna undersökning inte blivit till. 
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Definition av anställningsbarhet 
Begreppets innebörd har med åren förändrats vilket kan ses som en följd av skiftande 
förhållanden på aktuell arbetsmarknad (Rothwell & Arnold, 2007). Det skulle kunna 
sägas att tolkningen av begreppet har växlat i takt med konjunkturen samt med den 
sittande regeringens politik. Anställningsbarhet har definierats som individens 
upplevelse om dennes möjligheter att skaffa ett nytt likvärdigt jobb (egen översättning 
av Berntson et al., 2006). En liknande tolkning har Rothwell och Arnold (egen 
översättning, 2007) som definierar begreppet som förmågan att behålla det jobb de har 
eller att skaffa det jobb de önskar. Skillnaden är liten och utgörs av Rothwell och 
Arnolds (2007) förslag om en separation mellan anställningsbarhet och karriärframgång. 
Kvar blir då individens uppfattning om sin förmåga att hantera förändringar för att 
kunna hålla sig kvar på nuvarande nivå. Komplexiteten med att definiera 
anställningsbarhet kan också förstås då begreppet anses vara en psykosocial 
konstruktion (Fugate, Kinicki & Ashforth, 2004).  
 
Eftersom denna undersökning är en kvalitativ undersökning som söker förståelse för 
individens upplevelse av anställningsbarhet utifrån dennes livsvärld, dvs. den miljö och 
det sammanhang som individen befinner sig i valde jag att utgå från definitionen som 
tar fasta på individens upplevelse om dennes möjligheter att skaffa ett nytt likvärdigt 
jobb (Berntson et al., 2006)  
 
Senaste årens arbetslöshet som även drabbat akademiker har troligen bidragit till att 
begreppet aktualiserats inom utbildningsväsendet (Universitetsgemensamma 
arbetsgruppen, 2006). Till följd därav har Sverige i samarbete med andra länder i 
Europa infört kompatibelt utbildningssystem för att kunna möta konkurrensen från Kina, 
Indien och Brasilien som numera leder utvecklingsligan (KK- stiftelsen & Svenskt 
Näringsliv, 2006). Det nya systemet har som främsta syfte att främja rörlighet, 
anställningsbarhet och Europas konkurrenskraft som utbildningskontinent (Pagrotsky, 
2004). Med andra ord behöver personalen vara oerhört flexibel närmast tänjbar för att 
klara av att hantera alla snabba oförutsedda förändringar inom organisation (Fugate et 
al., 2004). Genom att anskaffa och framförallt behålla kompetent personal och 
nyckelpersoner försöker organisationen upprätthålla den konkurrensmässiga fördelen 
(Van Der Heijde, 2006). Följaktligen kan anställningsbarhet ses som ett för 
organisationen strategiskt verktyg där personalen utgör dess konkurrenskraft i 
bemärkelsen kompetenta tillika anpassningsbara medarbetare (Guest, 1987, refererat i 
Van Dam 2004). Frågan är hur individens kompetensförsörjning kan säkras då 
organisationen inte längre ter sig som garant för en fast anställning (Berntson & 
Marklund, 2007). Enligt Fugate et al. (2004) tyder det på en förskjutning av ansvaret, 
gällande hanteringen av karriärutveckling, från arbetsgivare till den anställde. Således är 
individen ansvarig för sin egen karriär- och kompetensutveckling som både behövs och 
fordras för att betraktas som konkurrenskraftig och anställningsbar (Van Dam, 2004). I 
konkurrensen om arbete kan anställningsbarhet även vara en möjlig metod för anställda 
och arbetssökande att kunna hantera alltmer flexibla arbetsvillkor (Berntson et al., 2006). 
Det innebär sålunda att anställningsbara individer kan skaffa sig bättre anställning och 
troligen bättre arbetsvillkor, en möjlighet som icke- anställningsbara individer eller de 
med låg anställningsbarhet kanske inte har (Berntson & Marklund, 2007). En annan 
följd av ansvarsförskjutningen ses i de nya arbetsmarknadsreglerna där 
tillsvidareanställning inte längre är synonymt med tryggad anställning. Eftersom högre 
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anställningsbarhet innebär bättre möjlighet för individen att skaffa nytt jobb och därmed 
få tryggad inkomst kommer upplevelsen av arbetstrygghet istället av att vara 
anställningsbar (Berntson & Marklund, 2007). Följaktligen verkar anställningsbarhet 
vara ett viktigt begrepp att undersöka då det kan relateras till individens möjligheter på 
arbetsmarknaden. 

Faktorer som relateras till anställningsbarhet 
Genomgång av tidigare forskning visar att anställningsbarhet kan uppfattas som ett 
mångfacetterat begrepp. Troligen beror det på ur vilket perspektiv begreppet undersökts 
från. En del forskare har utgått från ett objektivtperspektiv och undersökt de 
kontextuella, omgivande faktorer som inverkar på individens anställningsbarhet 
(Berntson et al., 2006). Andra har gjort undersökningar ur ett subjektivtperspektiv och 
har då undersökt faktorer kopplade till individen (Fugate et al., 2004). Berntson et al. 
(2006) har tagit upp perspektiven såsom två huvudkategorier som inverkar på personers 
möjligheter att få jobb. Den ena kategorin, som utgår från personen, innehåller faktorer 
som utbildning, erfarenhet, ålder, kön, personlighet och självförtroende. Andra 
kategorin omfattas av kontext. Den tar upp indikatorer som anställningsform, 
arbetsmiljö och arbets- boendemiljöer men kontext inbegriper även omvärldsfaktorer 
som arbetsmarknaden, konjunktur (Berntson et al., 2006).  

Kontextfaktorer 
Efterfrågan på arbetskraft kan ses som en viktig faktor i hur personen uppfattar sin egen 
anställningsbarhet. Efterfrågan styrs till stor del av den rådande konjunkturen men 
tillgången på arbetskraft kan även vara relaterad till förhållandet i olika branscher. När 
tillgången på arbetskraft ökar, tilltar även skillnaden i hur anställningsbar personen 
upplever sig vara (Berntson et al., 2006). Arbetsmarknadsfaktorer kan även kopplas till 
teorin om dualarbetsmarknad som i korta drag kan förstås som indelning av 
arbetsmarknaden i intern- och extern arbetsmarknad. Personer på den interna 
arbetsmarknaden, inom organisationen, innehar helt annan tillgång till 
kompetensförhöjande åtgärder som vidareutbildning och möjlighet att inom företaget 
byta tjänst eller få andra arbetsuppgifter. Det kan även ge dem fördel gentemot dem som 
befinner sig på den externa, öppna, arbetsmarknaden som på grund av olika regler i stort 
sett hålls utanför. Denna indelning kan medföra obalans mellan grupperna gällande 
tillgång på arbete, karriär och utveckling. Enligt teorin påverkas därmed personens 
anställningsbarhet inte enbart av möjligheterna men även av restriktionerna på 
arbetsmarknad (Berntson et al., 2006). Med mer flexibla och plattare organisationer 
ingår de anställda ofta i flera olika arbetsgrupper inom företaget. Det medför större krav 
på delaktighet och kollektivt ansvarstagande för processen i beslutsarbetet.  Detta 
engagemang tillika identifiering med företagets mål ingår i Van der Heijde och Van der 
Heijdes (2006) tankar gällande Coporate sense som genom dess karaktär bygger på 
ömsesidigt utbyte av kunskap och ansvar mellan arbetsgruppens medlemmar. Det skulle 
kunna jämställas med byggandet av socialt kapital genom nätverk (Nahapiet & Ghoshal, 
1998, refererat i Van der Heijde & Van der Heijdes, 2006) beskrivet i kommande stycke. 
 

Individ faktorer 

Human kapital och socialt kapital. 
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Enligt Fugate et al. (2004) påverkas personens förmåga att ta vara på de möjligheter 
som bjuds på marknaden både av dennes human kapital och av dennes sociala kapital. 
Personens human kapital utgörs både av utbildning och av arbetserfarenhet, även kallat 
portabla färdigheter. Arbete ger, genom kunskapsöverföring mellan de anställda, 
personen olika nivåer av färdigheter, erfarenheter och branschkunskap. Denna icke 
formulerad kunskap, s.k. tyst kunskap, gör personen mer intressant för en möjlig 
anställning (Fugate et al., 2004). Eftersom högre utbildning ses som en investering som 
gagnar både företaget och personen (Berntson et al., 2006) är det numera inte bara inom 
kunskapsbaserade branscher som human kapitalet är viktigt för bedömningen av en 
persons anställningsbarhet (Van der Heijde & Van der Heijde, 2006). Det framstår lite 
motsägelsefullt vad organisationer föredrar då de efterlyser anställda som 
kompetensmässigt är både generalister och specialister. Denna paradox är mer känd som 
management dilemma (Van der Heijde & Van der Heijde, 2006).  
 
Social kapital är det goodwill som personen samlar på sig genom sociala nätverk och 
som skapas i samspelet mellan människor (Burt, 1992). Ömsesidigt samspel är beroende 
av personens öppenhet, nyfikenhet, vilja och sociala kompetens (Adler & Kwon, 2002). 
Till skillnad från human kapital ligger värdet i själva relationen mellan dess deltagare 
(Burt, 1992). Det innebär att socialt kapital som alla relationer måste underhållas och 
kräver ömsesidigt åtagande och samarbete. Om någon part bryter kontakten kommer 
därmed värdet i kapitalet upplösas. Med socialt kapital kommer inga garantier utan det 
bygger i stora hela på förtroende mellan dess medlemmar, det finns således alltid en risk 
för att uteslutas från nätverket (Burt, 1992). Tidigare arbetserfarenhet är väsentlig även 
för tillkomsten av socialt kapital. Skälet är att arbete medför flera kontakter som förser 
den anställde med rykte som kan användas för att ytterligare öka kapitalet. Omvänt 
kommer kunniga personer med gott rykte sannolikt sträva efter arbeten, utbildning och 
kontakter som förser dem med nödvändiga erfarenheter som kan stärka deras human 
kapital (Fugate et al., 2004) Kapitalets styrka ligger i nätverkets storlek och mångfald, 
då det utgör källan till information och inflytande för de personer som omfattas av den. 
Nätverk utvecklas med tiden och omfattar kontakter knutna både inom och utom 
organisationen. Personer med väl utvecklat socialt kapital använder ofta informella 
vägar för att söka arbete (Higgins & Kram, 2001). Följaktligen är chansen till arbete 
som leder till anställning bättre om några av nätverkets medlemmar har befogenhet att 
anställa (Fugate et al., 2004).  

Personliga egenskaper. 
Anställningsbarhet har av flera forskare även kopplats till proaktivitet (Fugate et al., 
2004). Enligt nationalencyklopedin1 innebär proaktiv att vara inriktad på att förutse 
framtida situationer. Ett proaktivt förhållningssätt gör det således möjligt för individen 
att förbättra sin situation redan i förväg för att sedan kunna möta de kommande kraven 
från omgivningen (Fugate et al., 2004). Utöver proaktivitet kan hög 
anställningsbarorientering vara en viktig faktor (Van Dam, 2004) Orientering hänvisar 
till den anställdes attityd till olika förändringsåtgärder. Det kan vara 
kompetensförsörjning och omorganiseringar som görs i syfte att öka flexibiliteten inom 
organisationen. Egenskaper hos personer med positiv anställningsbarorientering 
kännetecknas av öppenhet och initiativförmåga som antyder välvilja till nya idéer och 

                                                
1 www.ne.se  
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förändring, självständigt beteende och handlingskraft (Van Dam, 2004). Att ha en 
positiv anställningsbarorientering är bra men inte nödvändigt för att öka sin 
anställningsbarhet. Däremot är det nödvändigt att anställda deltar i 
utvecklingsaktiviteter och utbildningsprogram i avsikt att bredda sin kompetens och 
arbetserfarenhet som även är del i personens anställningsbarhet. Eftersom det finns ett 
samband mellan förväntan och den anställdes attityd till förändringar kan anställdas 
olika orientering vara en följd av hur den anställde föreställer sig utgången av 
förändringen (Van Dam 2003, refererat i Van Dam 2004). Likväl kan attityd även 
påverka beteendet (Sutton, 1998). Därmed kan en mer aktiv uppslutning kring 
förändringen väntas av anställda som har mer positiv förväntan. 
 
Enligt Fugate et al. (2004) förutsätter anställningsbarhet även anpassningsbarhet som 
syftar på personens vilja och förmåga att förändra sina tankar och beteende efter de krav 
som omgivningen ställer. Det fordrar relevanta och lämpliga inre förutsättningar hos 
personen som optimism, attityd, benägenhet till lärdom, intern kontroll, öppenhet och 
generell self- efficacy. När dessa är manifesterade i personer med hög 
anställningsbarhet inverkar det på personens kognitiva och känslomässiga kompass som 
förmår personen att förverkliga och finna möjligheter på arbetsmarknaden. Det är denna 
kognitiva kompass som anger vem jag är och vad jag vill och som motiverar personen 
att anpassa sig till förändringar (Fugate et al., 2004) 

Tro på sin egen förmåga bygger självförtroende. 
Flera forskare (Fugate et al., 2004; Schwieler, 2006; Van der Heijde & Van der Heijde, 
2006) betraktar self- efficacy (kommer hädanefter att förkortas SE) som en viktig faktor 
både för att främja och för att predicera personens anställningsbarhet. Begreppet innebär 
en persons bedömning av sin förmåga att utföra och bemästra specifika uppgifter inom 
ett givet område (Bandura, 1997).  Enligt Banduras teorier (1997) finns i huvudsak fyra 
sätt att stärka SE. Dessa sätt bidrar också till att utveckla självförtroende och självkänsla. 
Det ena är genom arbetsprestation där individens tolkning av resultatet antingen stärker 
eller försvagar SE. Det positiva resultatet bekräftar förmågan och bygger upp tilliten 
och tron på sig själv. Den andra stärkaren är den sociala jämförelsen som människor gör 
mellan sig (Festinger, 1954). Genom att jämföra oss med likar, jämlikar eller förebilder 
lär vi oss socialt beteende. I de fall individen bedömer sig på samma eller lägre nivå än 
förebilden kan förebildens misslyckanden ha en negativ effekt på SE. Det tredje sättet 
att påverka tilltron till sin förmåga är genom andra personers omdömen och värderingar 
om individen. Det är lättare att försvaga SE genom negativa omdömen än att stärka 
sådan tilltro genom positiv uppmuntran. Slutligen så påverkas denna tilltro även av 
stress, ångest, utmattning och upprördhet då människan har kapacitet att förändra och 
påverka sitt tänkande. Eftersom SE inverkar på hur individen använder sina kognitiva 
resurser till att kunna mobilisera motivation och handlingskraft, för att kunna möta de 
behov som situationen kräver, används SE som en av flera komponenter för att mäta 
anställningsbarhet (Van der Heijde & Van der Heijde, 2006). 

Kunskap om marknaden. 
Anställningsbarhet handlar även om att känna till arbetsmarknaden. Det gäller att veta 
vilken kompetens som krävs för vissa arbeten och vilka organisationer som verkar inom 
de områden som personen har kvalifikationer. För personer som befinner sig i en 
anställning kan det handla om tillgång och kunskap om sökvägar genom intranät och 
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kontakter. Tidigare forskning har funnit att personers olika identitetsstil kan vara en 
bakomliggande förklaring till människors skilda framgång när det gäller att kunna 
navigera sig bland informationen på marknaden (Berzonsky, 1992; Berzonsky & Adams, 
1999). Enligt dessa forskare skiljer sig människor beträffande receptiv förmåga. Med 
andra ord i vilken grad personen kan motta och tillgodogöra sig intryck. Som naturlig 
följd tenderar de personer med informativ orientering att ligga steget före och fångar 
upp den information som är relevant för dem. Medan personer med normativ orientering 
mer anpassar sig till vad som förväntas av dem och personer med undvikande 
orientering kanske bara låter tiden gå. Även anpassningsbara personer behöver adekvat 
information och feedback om deras status på jobbet förändras (Fugate et al., 2004). 

Konsekvenser av anställningsbarhet 
Berntson och Marklund (2007) har kommit fram till att upplevd anställningsbarhet, 
oberoende andra faktorer som arbetsmiljö och tidigare hälsa, har stor betydelse för 
anställdas hälsa. Personer med högre upplevelse av anställningsbarhet har även högre 
grad av välmående psykologisk hälsa. Deras undersökning har visat att just upplevelsen 
av att kunna skaffa sig annat arbete ger personen en stark känsla av kontroll och 
oberoende, likaså hopp om att kunna påverka sin situation. Dessa komponenter har både 
var för sig och tillsammans en god effekt på hälsan (Berntson & Marklund, 2007). 
Följaktligen finns möjligheten att effekten kan bli den motsatta om anställningsbarheten 
uteblir. Det stödjer uppfattningen av att anställningsbarhet delvis är ett psykologiskt 
begrepp (Fugate et al., 2004). Eftersom anställningsbarhet verkar vara en faktor som, i 
dagens arbetsliv kan påverka människors hälsa och hur de mår (Berntsson & Marklund, 
2007) ger det ytterligare stöd till att det är en viktig faktor att undersöka. 
 
Tidigare forskning (Birdi, Allan & Warr, 1997: Campion & McClelland, 1991: Cordery 
et al., 1993, refererat i Van Dam, 2004) visar att organisationsförändringar vanligtvis för 
med sig åtgärder som på olika vis ingriper i de anställdas nuvarande arbetssituation. Det 
kan vara till fördel om förändringen upplevs som stimulerande och berikande av båda 
parter. Likväl kan de medföra oerhörda kostnader både för företaget och för de anställda 
om åtgärderna enbart medför upplevelse av ökad arbetsbörda och större osäkerhet vilket 
till och med kan leda till minskad effektivitet. Det är även möjligt att den anställde är 
tvungen att lämna arbetskamrater och en tillfredställande arbetssituation något som kan 
påverka den anställdes inställning negativt (Birdi, Allan & Warr, 1997: Campion & 
McClelland, 1991: Cordery et al., 1993, refererat i Van Dam, 2004). Under sådana 
förhållanden kan förändringar uppfattas som utmanande, möjlighet, eller hot beroende 
på om den anställde har övervägande emotionell eller problemlösande 
hanteringsförmåga (Lazarus och Folkmans, 1984). Risken är att anställda med mer 
emotionell hantering reagerar känslomässigt vid omändringar och upplever mer press 
och stress (Lazarus och Folkmans, 1984) som i sin tur kan leda till ökade hälsoproblem 
(Berntson & Marklund, 2007).  

Undersökningar av anställningsbarhet 
I flera studier har de personer som undersökts befunnit sig utanför arbetsmarknaden 
ibland till följd av olika funktionshinder (McArdle, Waters, Briscoe, & Hall, 2007; 
Bricuit & Bentley 2000).  Andra forskare har gjort undersökningar som innefattar 
tjänstemän med högre utbildning (Van Dam, 2004). De flesta studier har undersökt 
anställningsbarhet med enkäter (Berntson & Marklund, 2007). I en enkätundersökning 
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framgår dock inte vad personen baserat sin bedömning på när denne skattat sin 
anställningsbarhet på en skala mellan 1-10. Det blir en viss informationslucka som 
denna undersökning har till ändamål att komplettera. 
 
Av den orsaken har undersökningen utgått från anställda, utan högre utbildning, som 
jobbar i produktionen. I det här fallet lagledarna som har ansvaret för att den dagliga 
verksamheten fungerar. Det är tänkbart att humankapital inte, med samma tungvikt, 
innebär något som stärker deras anställningsbarhet. Frågan är då vad som stärker deras 
anställningsbarhet, vad det är för faktorer, bortsett från utbildning, som gör att sådana 
anställda upplever sig anställningsbara. Eftersom tidigare forskning visar att det krävs 
mer ansvarstagande från individens sida för att upprätthålla och underhålla sin 
anställningsbarhet (Fugate et al., 2004) kan det vara intressant att få ta del av hur 
individen tänker runt sin anställningsbarhet och hur anställda gör för att möta de kraven. 
 
Syftet med den här undersökningen var att finna vilka faktorer det är som inverkar på 
individens upplevelse av sin egen anställningsbarhet utifrån dennes sammanhang som 
anställd. Genom att intervjua dem var intentionen att kunna nå en djupare förståelse för 
hur de resonerar och kommer fram till bedömningen av sin egen anställningsbarhet.  

Metod 

Undersökningsdeltagare 
Deltagarna i undersökningen har vid tillfället för studien varit anställda på ett stort 
svenskt koncernföretag med ca 33 000 anställda där majoriteten av de anställda arbetar 
och verkar i Sverige. För att öka omgivande likheter mellan deltagarna gjordes ett riktat 
urval till personer som innehar liknande position på företaget. De åtta deltagarna, tre 
kvinnor och fem män, var vid tillfället anställda som lagledare i produktionsledet med 
ansvar för 15- 20 personer. Andra kriterier var att de skulle ha fast anställning och varit 
anställda minst i fem år. Den yngsta deltagaren var ca 30 år och den äldsta var 58 år. 
Två av dessa har tidigare ingått i en förstudie till denna uppsats. Dessa två valdes med 
tillgänglighetsurval från en lista av sex personer som rekommenderats från deras 
områdeschef. Därefter, för C- uppsatsen, har ett fyrtiotal personer slumpmässigt 
plockats ut från en personallista med lagledare. De kontaktade först via e- post med 
meddelandet om att de inom kort skulle bli kontaktade per telefon. Fem av dessa 
avböjde direkt, de andra kontaktades i följd. Personer som inte var tillgängliga 
alternativt upptagna föll bort för att kunna hålla tidsramarna. När det önskade antalet var 
nått kontaktades inga fler. Varpå tackbrev skickade ut, via e-post, med förklaring till 
varför deltagandet inte längre var aktuellt. 

Datainsamling 
Insamling av data har gjorts genom enskilda intervjuer med deltagarna. Intervjuerna 
hölls på deltagarnas arbetsplatser antingen på deras kontor eller i annat avskilt rum. Alla 
intervjuerna spelades in och inspelningstiden varierade mellan 55- 70 minuter. 
Deltagarna vart informerade om förfarandet för undersökningen som innebar att 
intervjun skulle spelas in på band och att materialet skulle hanteras konfidentiellitet. 
Citat från intervjun skulle komma att användas för att belysa texten men att texten helt 
avpersonifieras för att säkerhetsställa deras anonymitet. De blev även informerade om 
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att deltagandet var frivilligt med innebörden att de när som helst kunde välja att avbryta 
intervjun.  
 
Intervjuerna hölls halvstrukturerad med öppna frågor tillika svar där frågorna ställts 
med stöd av en intervjuguide (se bilaga 1). Varje intervju inleddes med lite småprat för 
att avdramatisera situationen och få deltagaren att känna sig bekväm. Intervjuerna 
utfördes till största del utifrån riktlinjer om följsamhet gällande kvalitativa intervjuer av 
Kvale (1997). Intervjuguide, som till viss del var baserad på teman utifrån tidigare 
forskning, fungerade mest som stöd i intervjusituationen då alla frågor inte ställdes som 
presenterat utan frågor och följdfrågor anpassades till vad personen sade.  

Analys  
Analysen av intervjuerna genomfördes enligt anvisningar för induktiv tematisk analys 
(Hayes, 2000). Intervjuerna transkriberades ordagrant och lästes därefter igenom 
upprepade gånger för att få en bra uppfattning om innehållet. Samtidigt kodades 
materialet genom markering i texten av nyckelord, meningar och avsnitt som sågs 
relevanta för ämnet. Delarna som verkade höra samman kategoriserades för att fånga 
dem under preliminära teman. När resultatet utarbetades trädde nya tolkningar fram då 
föll det sig naturligt att slå ihop ytterligare några teman samt att formulera teman till 
rubriker. En del tänkta textavsnitt och citat har ändrats för att andra, mer representativa 
citat, kunde belysa resultatet bättre. Analysen har resulterat i två huvudteman med åtta 
underteman som kan relateras till anställningsbarhet. Under arbetets gång gjordes flera 
noga övervägningar om de tolkningar som framkommit verkligen var förankrade i 
datamaterialet och inte färgade av mina egna förutfattade meningar. 

Resultat 
 
I och med att deltagarna upplevde anställningsbarhet som ett abstrakt begrepp har de 
spekulerat i faktorer som de anser är viktiga för att de ska betraktas som 
anställningsbara. För att förklara hur de kommit fram till den bedömningen har de 
beskrivit hur de agerar för att försöker uppfylla de som de upplever förväntas av dem 
från chefer och andra beslutsfattare. Analysen har resulterat i två huvudteman med nio 
underteman. Det första temat är faktorer de anser betydelsefulla för anställningsbarheten 
och vad de baserat denna bedömning på. 
1. Faktorer som är viktiga för deras egen anställningsbarhet och hur de gör för att 
uppfylla dem.  

1a) rätt attityd och anpassningsförmåga  
1b) socialkompetens och ledningsförmåga 
1c) yrkeskunskap 
1d) handlingar de använder för att signalera till chef och ledning att de är 
anställningsbara  

Det räcker dock inte för att de ska kunna säga sig veta vilka faktorer som är viktiga. De 
behöver även ha stöd för att deras antagande verkligen överensstämmer med 
verkligheten. Därför tillfrågades de om hur de blir medvetna om sin anställningsbarhet. 
Analysen visar att det sker genom feedback och andra bekräftelseformer som 
presenteras i det andra huvudtemat  
2. Genom bekräftelse och jämförelser blir de medvetna om sin egen anställningsbarhet. 

2a) chefen en viktig länk i bekräftelsesystemet 
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2b) kontaktnät i kombination med att ha ett bra rykte är en viktig länk i 
bekräftelsesystemet 
2c) medveten genom jämförelse med kolleger och förebilder 
2d) medveten genom jämförelse med sig själv över tid nu och då  

 

Faktorer som är viktiga för deras egen anställningsbarhet och hur de gör för att 
uppfylla dem. 
Det första huvudtemat handlar om vilka faktorer deltagarna uppfattar och anser som 
viktiga för att anses som anställningsbara, både som lagledare och som medarbetare 
inom företaget. Ena undertemat är faktorerna attityd och anpassningsförmåga följt av 
vilka åtgärder de vidtar, med andra ord hur de agerar och vilka handlingar de använder 
för att signalera till chef och ledning att de är anställningsbara. De andra undertemana är 
faktorerna socialkompetens, ledningsförmåga och yrkeskunskap följt av hur deltagarna 
använder sig av hanteringsstrategin att läsa av behovet och göra sig närmast oumbärlig. 

Rätt attityd och anpassningsförmåga. 
Deltagarna är eniga om att inställning eller attityd är nästintill den viktigaste faktorn för 
att anses som attraktiv som medarbetare. Dessa två ord som de använt är synonyma och 
kommer hädanefter att anges med ordet attityd. När deltagarna pratar om attityd 
beskrivs det som grundsyn och värderingar och handlar i huvudsak om vilken syn de har 
på arbete och samarbete. Rätt attityd innebär att de arbetar i linje med företaget. Visar 
intresse, genom att komma med idéer och förslag, för utveckling och ser positivt på 
förändringsåtgärder. Flera av dem �välkomnar� förändringar för att de inser att 
utvecklingen måste gå framåt. Enligt deltagarna medför omorganiseringarna att de 
måste kunna anpassa sig till nya direktiv och vara flexibla när det gäller byte av 
arbetsplats alternativt arbetsuppgifter. Det innebär också att acceptera önskvärt 
förhållningssätt. En anställningsbar person är lojal, ärlig och samarbetsvillig och följer 
företagets policy med både uttalade - och icke uttalade �spelregler�. En av dem hävdar 
att denna attityd till och med är viktigare än om personen har rätt utbildning. 
En deltagare tycker att anställningsbarheten ligger i om personen kan förändra sitt 
beteende och vara flexibel. Det innebär också att kunna ta till sig nya saker och att lära 
om, säger deltagaren som likställer anställningsbarhet med att vara anpassningsbar till 
olika situationer. En annan säger att rätt attityd innebär att personen är positiv och 
engagerad, tar initiativ och gör sig delaktig. En tredje tycker att personen visar det 
genom att ha en problemlösande attityd till uppgifter som måste genomföras. Ett 
populärt uttryck bland deltagarna är att �visa framfötterna�. 
 
Enligt flera av deltagarna är drivkraften en mycket viktig egenskap för möjligheten att 
skaffa sig ett arbete tillika behålla sin anställning. Det är deras aktivitet, framförallt på 
den interna arbetsmarknaden, som gör att de finner öppningar och därmed nya 
möjligheter. De anser att personer med drivkraft även inger förtroende då de drivs av 
egna idéer och kommer med förslag om lösningar. En av dem säger att det är till sådana 
personer de själva, som lagledare, vänder sig till i arbetet när de har frågor. Framförallt 
tycker de att attityd handlar om att vilja. Viljan att förstå, vara delaktig, arbeta för att 
företaget ska gå bra och att vilja ta ansvar för mer än sin egen del när det gäller få 
arbetet att fungera. 
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Social kompetens och ledningsförmåga. 
Kompetens baseras på vad de anser är behövligt för att kunna sköta sitt jobb som 
lagledare. Det framgår att förutom yrkeskunskap, som är den praktiska erfarenheten av 
arbete i produktionen, så behöver de ha social kompetens och ledningsförmåga. Som 
lagledare är de ansvarig för ca 15 - 20 medarbetare. Vardagen kantas ofta, enligt dem, 
av att de behöver lösa olika akuta situationer, se till att verksamheten flyter på genom 
samarbete mellan medarbetarna och hantera konflikter som uppkommer.  
 
Deltagarna beskriver social kompetens som förmågan att samverka med andra 
människor. De måste vara humana, empatiska och ha förståelse för hur människor 
fungerar. Det är också oerhört viktigt i rollen som lagledare att kunna lyssna och lära 
känna personalen. En av deltagarna säger att det handlar om att kunna vara tydlig i sin 
kommunikation och liknar det med �ett slags spel� mellan människor. Där lagledare 
måste ha förmågan att förmedla budskap på olika sätt så att alla förstår.  
 
Social förmåga är, enligt två av deltagare, något som till viss del är inbyggt och som de 
har med sig hemifrån, �det du har i bagaget�. Växer personen upp i en bra miljö med 
goda relationer i familjen och släkten tränas personen i den sociala samvaron. En annan 
deltagare tar också upp vikten av socialt samspel mellan människor för att bli stärkt i sin 
person och utveckla självförtroende. Sammantaget anser de att social kompetens 
kommer med tiden �något man lär sig, när man hamnar i situationer med andra 
människor som är utvecklande, gör en till den man är.� 
 
Eftersom lagledarna utgör den förmedlande länken mellan medarbetare och chefen är 
det viktigt att de har kapacitet för jobbet och kan agera handlingskraftigt i det dagliga 
arbetet. Bra ledningsförmåga, anser deltagarna innebär att de kan få personalen att 
samarbeta och ställa upp både för varandra, dvs. täcka för varandra när någon är sjuk 
och för verksamheten genom att vara flexibla och kunna byta och förändra sina 
arbetsuppgifter. Mycket av lagledarens arbete går ut på att skapa förståelse bland 
medarbetarna för ledningens olika beslut. För att kunna agera beslutsamt och med 
övertygelse i de lägena behöver de själva vara insatta och informerade samt att de måste 
de visa på egen övertygelse och känna att de tror på sin egen ledarförmåga.  

Yrkeskunskap. 
Yrkeskunskapen är viktig, enligt dem, för en lagledare måste förstå hur produktionen 
fungerar. Av flera anledningar är det behövligt för lagledaren att ha egen erfarenhet av 
arbetet. Först för det tillhör lagledarnas uppgift att, om nödvändigt, själv gå in i 
produktionen och ersätta personal när de är högt belastade eller när de inte får tag på 
vikarier. De säger sig även få mer respekt och sympati från medarbetarna när de själva 
kan jobbet. Sedan ger det kunskap och förståelse för problem som uppstår och hur det 
drabbar personalen. Det är viktigt information då det åligger lagledaren att förutse och 
lösa problem som uppstår i det dagliga arbetet. Samtidigt är det nödvändigt för att veta 
vad och var de bör och kan ändra för att effektivisera och förbättra arbetet.  
 
För deltagarna räknas kompetens som �förmågan att klara av det jobb man har, att 
kunna leverera�. Emellertid så varierar innebörden av kompetens från person till person 
varför det enligt dem uppfattas så olika. Eftersom bedömningen av deras kompetens 
utgår från närmaste chef blir värderingen personspecifik utifrån hans/hennes tycke och 
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behov. Vad som tilltalar en chef kanske inte behagar en annan chef. Enligt deltagarna 
skiljer sig fördelningen av uppgifter och ansvarsområden från kontor till kontor 
Arbetsuppgifter som deltagaren har haft på ett kontor kanske det inte finns behov för på 
andra kontor. Det kan även vara tvärtom att de åläggs uppgifter de inte har kunskap för. 
Det gör att de trivs olika bra både beroende på samarbetet med kontorschefen samt på 
omfattningen av ansvarsområden de blir tilldelad.  

Handlingar de använder för att signalera till chef och ledning att de är 
anställningsbara. 

Deltagarna vill genom sina handlingar signalera till chefen/er att de är värda att satsa på, 
att de tillhör skaran av �rätta personer�. Vanligtvis tar de på sig ansvarsuppgifter, utöver 
sina ordinarie uppgifter, som de vet fyller företagets behov. Därigenom får de 
uppskattning och bekräftelse för sin insats vilket i sin tur får dem att anta fler 
utmaningar. �Du är mer attraktiv ju mer du kan och ju mer du visar att du vill någonting. 
Det tror jag är viktigt inom företaget, att du visar det�. Det blir även tydligt då 
deltagarna i olika omfattning tar på sig uppgifter som numera, sedan arbetsgivaren 
uttryckligen delat upp lagledarens och kontorschefens personalansvarsområden, 
egentligen ligger utanför deras ansvarsområde. Det kan röra sig om hantering av 
problem och konflikter som egentligen inte åligger dem. �För egentligen så behöver jag 
som lagledare inte ta ett enda jobbigt samtal. Men i med att jag hela tiden är i skarpt 
läge så är det lätt att det blir så ändå�. 
 
Deltagare som även gör kontorsuppgifter noterar särskilt positiv respons från chefen när 
de visar vilja och delaktighet i uppgifter som avser ekonomiska åtgärder. Enligt en av 
deltagarna gäller det att �vara aktiv, vilja visa på kontoret hur de kan bidra till att hitta 
besparingar, för det är besparingar vi pratar om hela tiden eller utveckling�. 
 
Deltagarna anser att det har stor betydelse hur de beteendemässigt förmedlar sin 
inställning. De menar att en del anställda väljer att sätta sig emot och på olika sätt 
försvåra arbetet istället för att välja att vara med och försöka se möjligheterna i 
förändringarna och tänka framåt. Enligt dem vinner de själva mycket på att vara positivt 
inställda eftersom det ger dem möjlighet att påverka utformningen av arbetet. Några av 
dem får så gott som �fria tyglar� när det gäller implementeringen av själva förändringen. 
Det gör att arbetet, för dem, känns meningsfullt och inspirerande.  
 
En del av deltagarna har dock mer blandade känslor till förändringar och ser dem som 
oundvikliga och ibland som nödvändigt ont. Någon av dem tycker att alla förändringar 
är bra, även de dåliga, �för då händer det något�. Förändringar ses av flera som 
utmanande ty de bryter mot det förutsägbara som gör att arbetet bara går på i gamla 
rutiner. Oberoende av vad de tycker om förändringar så anser de att det gäller att 
anpassa sig för att ha en chans att vara kvar i förtaget. En av deltagarna säger �jag vill 
gärna försöka vara kvar och då får ju jag anpassa mig lite till hur de här rollerna blir, så 
länge jag tycker att jag kan hänga med på det�.  
 
Enligt deltagarna måste anställda våga ta initiativ och visa på handlingsförmåga om 
personen vill utvecklas och komma någon vart i karriären. En av deltagarna som själv 
inte ser några problem med att få tillgång till utbildningar säger uttryckligen att ansvaret 
för sin vidareutveckling ligger på medarbetaren själv. Andra deltagare påpekar att det är 
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viktigt att ha en chef som ser medarbetarnas utvecklingsbehov och som fungerar 
uppmuntrande och stödjande. 
 
Genom att identifiera starka och svaga delar i verksamheten förstår deltagarna vad 
cheferna uppskattar att de tar sig an. På så vis är det fördelaktigt för dem med bred 
kunskap inom olika områden. Tillsammans med mognad och lång erfarenhet inom 
företaget anses det ha betydelse för anställningsbarheten eftersom det ger deltagarna 
bättre överskådlig bild av var behoven finns. De känner till de sårbara delarna inom 
företaget och har lärt sig hur de ska hantera känsliga situationer. �Det är viktigt med 
erfarenhet, att företaget är stort tror jag inte spelar någon roll. Det är mer att jag varit 
anställd länge och jag vet att de behöver folk ute på linjen som har varit med ett tag, alla 
kan inte vara 20 år, inbillar jag mig.� 
 
Deltagarna är mycket medvetna om att högsta prioritet, från chef och ledning, är att 
verksamheten rullar på utan bekymmer. Den kompetensen vet de är oerhört värdefullt 
och uppskattas av chefer i alla leden. För att lyckas måste de vinna gehör hos personalen 
och få dem att acceptera eventuella extrauppgifter som kan uppstå på grund av brist på 
personal och vid förändringar som företaget planerar för. Det ställer krav på deltagarnas 
ledningsförmåga, om de får alla medarbetare att dra åt samma håll. Flera av deltagarna 
ser den förmågan som sin starka sida. En av deltagarnas beskrivning återspeglar hur väl 
han/hon klarar den uppgiften och hur det inverkar på chefens bedömning och 
utvärdering av deltagaren kompetens som lagledare.  
 

�Jag vet ju nu att de har sökt en utdelningschef på ett av våra kontor/.../ Jag vet att 
om jag hade sökt det hade jag fått det/�/distriktschefen har pratat mycket med 
min chef som har pratat mycket med mig/�/ Det är inte många kontor som 
fungerar så här smärtfritt som det gör hos oss/�/Vi ligger jätte bra till hos 
distriktschefen som egentligen inte så intresserad av att lägga ner en massa energi 
på kontor som går dåligt. Flyter det bra, då är han/hon jätte nöjd. Det här flyter hur 
bra som helst. Vi är det kontor som går bäst av hans/hennes fyra. Vad som behövs 
är rutin av produktionsarbetet, det är att kunna få med personalen på någonting så 
att alla jobbar. Det är ju det viktigaste av allt när man genomför något, att 
personalen måste vara med, annars kör det ihop sig�  

 
Kontorschefens behov styr hur han/hon väljer att delegera arbetet. En del av deltagare 
gör flera uppgifter som egentligen går utöver lagledarens arbetsuppgifter, beroende på 
vilken erfarenhet och kompetens som de tidigare har samlat på sig. Några av dem har 
vikarierat som kontorschef eller innehaft någon liknande position. Det gör att de i 
många fall har väldigt nära relation till sin kontorschef. Ett samarbete där skillnaden 
ibland bara utgör det övergripande ansvaret som ligger på kontorschefen, mera som 
delat ledarskap. Det medför ganska mycket inflytande över det dagliga arbetet och 
känslan av att fylla en viktig funktion genom det ömsesidiga beroendet de delar med 
kontorschefen. 
 

�Alltså vi litar fullständigt på varandra, Jag gör precis som jag vill och han/hon 
litar 100 på mig och jag litar 100 på honom/henne, Ja vi vet precis vad vi står. Jag 
vet ju hans/hennes svaghet och han/hon vet ju min svaghet. Som vi kanske 
försöker hjälpa varandra med, ibland. Jag är rädd för konflikter men han/hon är 
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ännu mer rädd. Jag vågar gå in tuffare nu och ta det nu när något händer. Men när 
det inte går att lösa för mig riktigt då kallar jag in honom/henne. Trots allt är 
han/hon högsta chefen här�. 

  
De vet att kompetensen de äger är väldigt arbetsspecifik och kopplat till den 
arbetssituation och det kontextuella sammanhang de befinner sig i nu idag. Därmed är 
det inte säkert att just den yrkeskunskapen och erfarenheten behövs längre fram i och 
med utvecklingen av teknik och andra kommande förändringar. Men hur än 
utvecklingen blir tror de att arbetsgivaren kommer att behöva personal med 
arbetsledande funktion som är villiga att ta på sig ansvar. Det vet de för det råder brist 
på medarbetare som är villiga att ta på sig ansvar. Därmed �så borde de inte ligga så illa 
till när det blir fler neddragningar inom företaget.� 

 
 �Jag är inte så orolig för jobbet. Det jag har varit orolig för det är vad som händer 
nu inom företaget i med att de har förändrat så pass mycket och gjort sig av med 
folk. Nu inför de ett stort projekt som gör att de kommer att ändra väldigt många 
förutsättningar. Och en av förutsättningarna, tror jag, att vara kvar är att vara 
någon form av ledare eller ansvarig för en del av de datasystem som allt det här 
baseras på.�  

 
De vet även att det är svårt att rekrytera bra lagledare bland yngre medarbetare. Enligt 
några av deltagarna är det inte så eftertraktat. Det är inte många som vill bli lagledare 
bland annat för att de ibland får en massa ovett vilket kan kännas otacksamt. Det 
innebär även andra problem och konflikter som kan upplevas som jobbigt i synnerhet 
när personen är ung.  

Genom bekräftelse och jämförelser blir de medvetna om sin egen anställningsbarhet.  
Det andra huvudtemat skildrar hur deltagarna medvetandegörs om sin 
anställningsbarhet genom olika former av bekräftelse. Tolkningen baseras på situationer 
när deltagarna upplever sig värdefulla och attraktiva. Två av undertemana skildrar 
metoder som likt direktbekräftelse gör dem observanta om sitt �värde�, både som 
person samt hur pass mycket deras arbetsinsatser och ansträngningar värderas. Därmed 
får de även en föreställning om de anses anställningsbara inom företaget på den interna 
arbetsmarknaden. Den tydligaste metoden är när deltagarna blir handplockad till tjänster 
och utbildningar. Deltagarna beskriver det som ett slags internt rekryteringssystem där 
faktorer som feedback från närmaste chef och kontaktnät utgör en viktig länk och likaså 
deras rykte som lagledare. De andra två underteman visar hur bekräftelse stärker deras 
självbild och ökar tron på sin egen förmåga. Ett sätt är genom att jämföra och värdera 
sin arbetsinsats och kompetens i förhållande till kollergers insatser och kompetens. Det 
andra sättet deltagarna använder sig av är genom jämförelse med sig själv över tid. De 
värderar sin utveckling baserat på egna erfarenheter. Om de tagit lärdom av händelser 
och kunnat knyta det till sig och förändra det som var mindre bra. 

Chefen en viktig länk i bekräftelsesystemet. 
Deltagarna är rörande överens om att det är oerhört viktigt vem de har som närmaste 
chef, både som viktig bollplank och för feedback i det dagliga arbetet. Stödjande 
relation till chefen stärker och utvecklar deltagarnas självkänsla, tron på sin egen 
förmåga och sin kompetens. Chefen är dessutom innehavare av belöningsattributen dvs. 
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den person som kan ge bekräftelse i form av utbildning, bra rykte och kontaktnät. För 
flera av deltagarna är det i huvudsak stöd från chefen som ibland avgjort om de kommit 
vidare i rekryteringsprocessen och om de vågat söka jobb de känt lite tveksamhet inför.  
 
För deltagarna finns det så gott som två olika vägar till vidareutveckling. Antingen 
genom kurser och utbildning eller så kan de bredda sin kompetens genom 
arbetserfarenhet. Då behöver de förändra sina arbetsuppgifter eller skapa variation 
genom att flytta alternativt bli utlånad till annat kontor som lagledare eller vikarierande 
kontorschef. Genom chefens rekommendationer kan de bli uttagna till cheftjänster. 
Chefen kan även påverka byte av arbetsplats eller deltagarnas möjlighet till 
vidareutveckling.  
 
Stödet kan dock lika väl stjälpa som att hjälpa. Flera av deltagarna anser att det stöd de 
fått från chefen både är och har varit betydelsefullt sett till hur de uppfattar sig själv �om 
de tror på mig, kan även jag tro på mig själv�. Likaså är det mycket viktigt att det finns 
förtroende mellan dem och chefen om en relation ska kunna utvecklas. En av deltagarna 
berättar om när det uteblivit och hur det skapat osäkerhet och tvivel på sin egen förmåga. 
Att inte få feedback eller inte bli lyssnat på, kan påverka självförtroendet negativt.  
 

�Innan jag kom hit så kände jag att man ger mycket idéer och har mycket åsikter 
som jag själv tyckt var bra men man får inget gehör för det på något sätt. Inte ens 
ett nej det var inget bra förslag, utan man får ingenting. Då undrar man ju lite och 
tillslut så kommer ingenting. Man undrar om det kanske är mig det är fel på. Det 
kanske inte var något bra förslag, det där, fast jag tycker att det var jättebra, 
egentligen. Vad är det jag har missat liksom. Sen när jag kom hit, dels för att 
chefen för ena distriktet som tog hit mig, som jag jobbat med förut, verkligen ville 
ha hit mig. Sen att det funkar så bra med min chef. Jättebra liksom, jättebra och 
jag får gehör för mina idéer. Då känner jag att jag hade kanske rätt förut, delvis i 
alla fall. Jag var bara på fel ställe. Det är klart, då ökar självförtroendet.�  

 
Deltagarna ser uttagningen till ledarskaps- eller chefsutbildningar som bevis och 
bekräftelse att de är värda att satsa på. För dem är utbildningarna åtråvärda och de vet 
att vissa av utbildningarna inte ges till alla lagledare. Vilket bidrar till deras tolkning av 
speciellt värde. �Mycket har kommit då chefen tyckt något. Som det var ju inte jag som 
sökte den här chefsaspirantutbildningen utan oftast är det cheferna som får 
rekommendera folk. Det är väl så det har skett�. 
 

�Det är ju viktigt, att man känner att man får pushning på det sättet för de skickar 
ju inte alla på utbildning. Utan de skickar de som de vill satsa på. De som de 
tycker är värda någonting, ja och då växer man, faktisk/�/det visar att man duger 
och man är anställningsbar. För om de inte tyckte det, så skulle de inte satsa med 
de här kurserna�. 

Kontaktnät i kombination med att ha ett bra rykte är en viktig länk i 
bekräftelsesystemet. 

På frågan hur de blir medveten om sin anställningsbarhet ansåg flera av deltagarna att 
det tydliggjordes när de på olika vis upplevde ökad uppmärksamhet runt sin person. Det 
blir uppenbart då chefer eller kolleger inom företaget tar kontakt med dem. �Just att jag 
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får uppskattning tillbaks och att folk börjar rycka i en, då börjar de se att ja, jag har gjort 
något bra�. Det bekräftar att andra uppskattar dem för det jobb de gör. Allra tydligast 
blir det genom konkreta jobberbjudanden som en av deltagarna säger; �det är när folk 
ringer och man får erbjudande om andra jobb�. För dem blir betydelsen att de har ett 
värde inom företaget och att de är attraktiva på den interna arbetsmarknaden.  
 

�Jag menar att man märker och hör det när man söker andra jobb. Jag kanske inte 
ens behöver söka ett jobb utan folk ringer och talar om vad de tycker: - Jag skulle 
vilja att du tittar på den där tjänsten. Jag skulle vilja att du söker jobbet, jag kan 
inte säga att du får jobbet men jag skulle vilja att du visar ditt intresse, säger de. 
Det betyder då att man är bra�. 
 

Det handlar, enligt dem, om att själv våga pröva sina gränser genom att söka andra 
tjänster eller arbetsuppgifter. En av deltagarna uttryckte det som en retorisk fråga; �om 
de aldrig prövar att söka nya jobb, hur ska de då veta om de är attraktiva eller duktiga?� 
Underförstått anser de att dessa erbjudanden infinner sig för dem eftersom de själva är 
aktiva och uppvisar intresse genom deras handlingar.  
 
Källan till uppmärksamheten är, enligt deltagarna, det rykte som de förknippas med. 
Ryktet bygger på vitsord och goda rekommendationer och hör samman med 
rekryteringsprocessen inom företaget. Enligt en deltagare måste det börja genom den 
närmaste chefen som tycker bra om personen och därför sprider ut ryktet. Ryktet kan 
också gå genom andra kontorschefer som de tidigare haft, de personer som sedermera 
utgör deltagarens kontaktnät. En annan deltagare bekräftar det genom att 
säga; �kontaktnät, det är det du måste ha för att komma någonstans, då gäller det att visa 
framfötterna för då kan det spridas�. Alla deltagare utom en lyfte fram goda kontakter 
som centralt både när det handlar att kunna få referenser samt att det ger deltagarna en 
stark känsla av värde, både personligen och professionellt. 
 

�Ja, det blir ju ett kontaktnät, precis. Är det ett positivt kontaktnät, som pratar väl 
om en, så kanske det blir att de ringer från ett annat kontor och frågar; nu tycker 
jag att det är dags att du kommer hit! Det är sådant som stärker en för någon måste 
ju ändå ha pratat väl om en. Alla fick inte frågan om jag säger så �. 

 
Deltagarnas ser lite olika på sina möjligheter att påverka sitt rykte. Egentligen borde det 
räcka med att vara bra medarbetare och göra ett bra jobb, som en av dem säger.  Nu 
ligger tonvikten på �rätt kontakter och gott renommé� för att därmed öka sina chanser 
på den interna marknaden. Nackdelen är att ryktet kan vara svårt att påverka och ändra. 
Det finns risk, enligt en av deltagarna, att de kan få rykte som �krånglig och krävande� 
om de är en ifrågasättande person som vågar ställa krav. 
 
Det framkommer dock att några av dem inte riktigt anser rekryteringssystemet helt 
rättvist men de vet att det tillhör spelreglerna som de själva tar del av. �Många gånger så 
blir man handplockat inom företaget. Det finns ju jobb som ligger ute för att de är 
tvungna att lägga ut dem, men de har redan bestämt vem de ska ta. Det har man ju sett 
att många chefer blir handplockade. Alla tjänster bör ju läggas ut men så sker det inte 
längre riktigt. För jag har ju blivit tillfrågad om cheftjänster utan att det blivit utsatt och 
det är lite fel�. 
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En annan deltagare ifrågasätter om det verkligen främjar utveckling. Eftersom det 
följaktligen blir avhängigt godtycke och att de kanske bara väljer dem de tycker om och 
anser lätta att samarbeta med. �Vi är rätt bra på att välja varandra, det är jätte bra i 
många fall, men det gäller att sköta det snyggt för annars får du inte heller någon 
utveckling om du bara väljer någon du är kompis med.� 

Medveten genom jämförelse med kolleger. 
Genom att jämföra sig med kolleger får deltagarna viss uppfattning av sin kompetens 
och blir därmed medvetna om sin anställningsbarhet inom företaget. Deltagarna 
bedömer sin egen arbetsinsats i förhållande till hur de uppfattar att kolleger klarar sin. 
Med andra ord hur pass bra de andra får arbetet att flyta på sina kontor. Således kan 
deltagarna dra lärdom av andras bekymmer och misstag. Deras egen hantering av 
liknande problematik bekräftar om deras arbetssätt är lika bra, om inte bättre. Det kan 
vara att lyckas med att få anställda som betraktas som �svåra fall� att fungera i arbetet 
där kolleger har gått bet. 

 
Jämförelser görs även mot personer de själva ser upp till, förebilder. Det kan vara 
tidigare kolleger eller chefer vars stil, arbetssätt eller ledningsförmåga de på något vis 
beundrar. Hur de personerna lyckas alternativt inte lyckas blir ett sorts mått på vad 
deltagarna tror om sina egna chanser att klara av jobbet och därmed öka sin 
anställningsbarhet. Ibland kan även vetskapen om svårigheter och problem som ofta 
förknippas med chefsrollen öka osäkerhetskänslan hos deltagarna. När de sedan ställs 
inför eventuella åtaganden som chef, kan de börja ifrågasätta om de verkligen har det 
som krävs, således påverka deltagarnas självförtroende negativt. I de fallen har 
deltagarna själva prövat på jobbet som vikarierande kontorschef 

 
�Det har jag funderat lite på för det finns ju lediga utdelningschefsjobb, ganska 
många men varför att jag tvekar också, är ju för nu vet jag ju lite vad det handlar 
om. Sen har jag sett så många, både som jag känner och andra som jag vet om, 
som går in i väggen för att det är ganska stor belastning på kontorschefen. När 
man ser folk, som man själv har ganska stort förtroende för, när man ser att man 
inte pallar med, då börjar man undra lite.� 

 
Under årens lopp har flera av deltagarna jobbat ihop med olika kontorschefer. Antingen 
som följd av att de själva hoppat runt eller att kontoret haft flera chefer under relativ 
kort period �här har varit tre olika chefer på de två åren jag varit här�. Den erfarenheten 
har kommit att bli deras referensram för hur bra ledarskap bör bedrivas och vad som 
krävs och kommer att krävas av dem i deras ledarskap. De säger att de haft både 
skräckexempel till chefer och bra chefer som inspirerat dem. En deltagares anser att en 
bra chef vågar erkänna när han/hon gjort fel.  

Medveten genom jämförelse med sig själv över tid, nu och då. 
När deltagarna reflekterar över sin utveckling och gör bedömning av sin kapacitet och 
förmåga handlar det både om mognad och hur de dragit lärdom av sina 
arbetserfarenheter. I synnerhet verkar upplevelsen av att ha klarat av en särskilt svår och 
betungande arbetssituation som den ultimata bekräftelsen på deras kapacitet. De känner 
att de gjort en särskilt skicklig prestation som ger dem en känsla av stor tillfredsställelse. 
En av dem säger �man blir glad i hjärtat�.  Dessa erfarenheter stärker tron på sin egen 
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förmåga och av att vara kompetent i uppgiften. Vilket gör att de kan dra slutsats om sin 
egen anställningsbarhet. En av deltagarna säger också att när de �ältat� händelserna 
flera gånger, både med sig själv och med andra, har det tillslut vuxit fram en övertygelse, 
hur de vill ha det. Det gör att de blir mer självsäkra för de vet var de själva står och vad 
de vill. 
 
Många av deltagarna anser även att bredden i deras kompetens kommer från flera års 
arbete inom organisationen och genom byte av arbetsplats. Framförallt tycker 
deltagarna att de därmed har prövat sig fram och utmanat sig själva. �Jag som i alla fall 
valt att arbeta med olika delar inom företaget, det finns ju många som bara varit på sina 
arbetsplatser och jobbat där i 20 år, då testar de aldrig sig själv. Frågan är om de vet om 
de är attraktiva eller duktiga�. Enligt dem är det viktigt att våga släppa den välkända, 
trygga arbetssituationen och utmana sig själv. En deltagare säger att det kan vara svårt 
att söka en annan tjänst när de inte har självförtroende nog. När de sedan väl gör det 
känns det som att kliva över en gräns som följs av ökat självförtroendet och stärkt 
självkänslan. Just ordet attraktiv har använts av några deltagare för att beskriva vad 
anställningsbarhet innebär, att vara attraktiv för anställning 
 
Enligt deltagarna ställs de ofta inför olika problem som måste lösas. Det kan vara som 
konflikter eller andra situationer med �skarpa lägen�, ibland utan stöd från närmaste 
chef. Då växer känslan av tillfredställelse, när de vet att de har lyckats, de har gjort ett 
bra jobb. Det kan vara att de har fått dagen att fungera när utsikten såg mindre bra ut 
från början. 

 
�Man får den här tillfredställelsen när det är jätte många som har ringt sig sjuka 
och man kan fortfarande vara den där iskalla snubben som säger att det kommer 
att ordna sig. Många har kanske redan på morgonen hetsat upp sig för att saker 
och ting inte fungerar och att då kunna vara den där lugnande typen och man kan 
gå hem hyfsad nöjd med att dagen har fungerat som en vanlig dag och att allting 
ändå har ramlat på plats, då får jag ju tillfredställelse/�/ Jag får tillfredställelse av 
att hantera situationer som bara uppstår. Jag älskar när det har rört ihop sig, när 
det är bilar som går sönder, när folk är sjuka, när det är jätte rörigt då tycker jag 
att det är kul för då blir det att tänka till lite. Om sen om dagen har gått bra och allt 
har fungerat som det ska, då känns det bra. Att kunna vara med och påverka, fixa 
och dona så att alla gör en merprestation mot vad de gör en vanlig dag, då känns 
det jätte bra, det är så jag känner att jag får tillfredställelse�. 
 

Erfarenheten av en sådan lyckad arbetsinsats bekräftar deras förmåga och gör att de 
vågar anta andra utmaningar. En deltagare beskrev det genom att säga att �idag skulle 
jag känna det som en utmaning att komma till ett annat kontor som kanske går dåligt 
och få ordning på det. Det skulle kännas jätte kul. För jag vet att det skulle gå att få 
ordning på så gott som alla kontor�. Jämfört med för några år sedan, som oerfaren 
lagledare, då var deltagarens självförtroende och situation annorlunda. 
 

�När man börjar som lagledare var man ju jätte rädd för alla. Man vill inte stöta 
sig med dem, det är fortfarande jobbigt med konflikter när det brakar lös. Med 
åren så har man fått rutin och man vet framförallt vad man vill och hur det ska 
vara. Då är det mycket lättare att stå på sig när det händer något. Lättare när man 
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har någonting att komma med. Sådant var svårt i början, nu känner jag att om det 
händer någonting och jag vet precis var jag står då är jag inte ett dugg rädd för att 
gå in. Även säga till på skarpen när det händer något, det var jag förut�. 
 

Deltagaren säger att för honom/henne, som lagledare, är det oerhört viktigt att känna sig, 
tillika framstå, som säker och agera med övertygelse även när det �stormar�. Det ger 
deltagaren känsla av framgång. Han/hon har klarat av �leverera� vilket deltagaren 
likställer med anställningsbarhet.  

Diskussion 
Syftet med denna undersökning var att söka förståelse för vilka faktorer som inverkar på 
individens upplevelse av sin egen anställningsbarhet utifrån dennes sammanhang som 
anställd. Resultatet visar vad de tagit fasta på när de har resonerat sig fram till sin 
bedömning. Eftersom tidigare forskning visar att det krävs mer ansvarstagande från 
individens sida för att upprätthålla och underhålla sin anställningsbarhet (Fugate et al., 
2004) kan det vara intressant att få ta del av hur individen tänker runt sin 
anställningsbarhet och vad personen använder för hanteringsstrategier för att möta de 
kraven. Den andra aspekten av upplevd anställningsbarhet, som framkommit, är hur de 
anställda blir medvetna om sin egen anställningsbarhet. Det är en sak att tro och att ha 
föreställningar om vad som efterfrågas en annan hur de verkligen blir varse om och ifall 
de uppfyller kriterierna.  
 
Enligt resultatet kan anställningsbarhet relateras till två olika huvudtema följt av 
underteman. Det ena huvudtemat är de faktorer som deltagarna anger har mest inverkan 
på anställningsbarheten och som de tror påverkar deras attraktionsvärde i företaget. 
Samt hur de, i sin roll som anställd, med olika �strategier� försöker möta de kraven. Det 
andra huvudtemat visar på hur deltagarna blir medvetna om sin egen anställningsbarhet 
genom olika bekräftelsemetoder.  
 
I det första temat relateras anställningsbarhet till personliga egenskaper som attityd och 
anpassningsförmåga. Attityd framstår av deltagarna som grundsyn där etik, uppfostran 
och värderingar är viktiga inslag. Det är viktigt att personens attityd överensstämmer 
med företagets då det påverkar de anställdas vilja att aktivt engagera sig. Det är 
samstämmigt med Van Der Heijdens (2006) tankar gällande Coporate sense som 
anspelar på anställdas gemensamma identifiering med de idéer som företaget 
representerar. En önskvärd person är således någon som visar på öppenhet och 
initiativförmåga som antyder välvilja till nya idéer och förändring, självständigt 
beteende och handlingskraft. Resultatet visar att ju mer anställda engagerar sig samt 
visar sin vilja att ta ansvar desto mer verkar deras attraktionsvärde öka. Deltagarnas 
positiva och proaktiva attityd till förändring överstämmer väl med vad som, enligt 
Fugate et al. (2004) kännetecknar personer med god anpassningsförmåga. Dessa attribut 
tillsammans med tro på sin förmåga - self � efficacy - underlättar för deltagarna att möta 
de utmaningar som förändringarna på arbetsplatsen medför (Fugate et al., 2004) vilket 
ökar deras anställningsbarhet.  
 
Olika omständigheter och personliga behov kan också påverka personens handlingar 
och bidra till det beteendet personen uppvisar (Sutton, 1998). Genom sitt agerande 
skickar deltagarna signaler till överordnande med budskapet att de har viljan, är 
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intresserade, och är värda att satsa på. Taktiken de använder för att hantera de 
föränderliga kraven är att på olika sätt göra sig närmast oumbärlig för den närmaste 
chefen och kontaktnätet. Både deras attityd och beteende är förenligt med de drag som 
kännetecknar personer med relativt positiv anställningsbarorientering (Van Dam, 2004). 
Detta proaktiva beteende anser flera av deltagaren är nödvändigt för att hålla sig inom 
gruppen av anställda som betraktas som �attraktiva� inom företaget. Enligt resultatet är 
den gemensamma nämnaren för alla deltagare en önskan om utveckling. Om deltagaren 
inte anses lämplig som chefsämne eller inte är intresserad av att klättra vidare i karriären, 
måste deltagaren alltjämt visa intresse genom sina handlingar och �ställa upp� annars är 
risken stor för att de lätt glöms bort. Vilket styrker tidigare undersökningar som visar att 
de måste underhålla sitt nätverk för att upprätthålla det sociala kapitalet (Burt, 1992). 
Skillnader i anställningsbar- orientering kan enligt forskningen även vara en följd av hur 
anställda föreställer sig utgången av kommande förändringsåtgärder (Van Dam, 2004) 
då det finns stark koppling mellan anställdas positiva/negativa förväntan och deras 
attityd till förändring (Van Dam 2003, refererat i Van Dam, 2004). Resultatet indikerar 
att deltagarnas positiva attityd till förändringsarbete kan komma sig av att de genom sin 
position innehar vissa befogenheter som innebär kontroll och möjlighet att påverka 
processen. Vissa av dem har relativt fria tyglar när det gäller genomförandet av själva 
förändringsarbetet. Vad som inte framgår är om deras positiva attityd kommer av 
möjligheten att påverka eller om deras positiva attityd banar väg för dem och 
uppmuntrar personer med högre befogenhet att ge dem möjlighet att påverka. Det är 
dock konstaterat att andras positiva och bekräftande omdömen stärker självkänslan 
(Leary, 1998) och self- efficacy (Bandura, 1997). Sammanfattningsvis är deltagarnas 
upplevelser förenliga med vad forskare tidigare funnit gällande konsekvenser av 
förändringsåtgärder som visar att de kan medföra både fördelar och nackdelar för alla 
parter (Birdi, Allan & Warr, 1997; Campion & McClelland, 1991; Cordery et al, 1993, 
refererat i Van Dam, 2004). 
 
En annan faktor, som inverkar på anställningsbarheten, handlar om behovet av adekvat 
kompetens för sina arbetsuppgifter. Eftersom arbetet inte kräver någon högre utbildning 
värdesätts således i högre grad deras portabla färdigheter, som utgörs av 
socialkompetens, ledaregenskaper och erfarenhet (Fugate et al., 2004). Genom att läsa 
av företagets behov får de kunskap om hur efterfrågan ser ut och vad som krävs för att 
göra ett bra jobb som lagledare. Deltagarna blir således medvetna om att de på sätt och 
vis utgör företagets nyckelfigurer. Deras arbete tillsammans med kontorschefen får 
verksamheten att fungera. Denna känsla av oumbärlighet påverkar troligen flera av 
deltagarnas upplevelse av anställningsbarhet inom företaget. Däremot så hotas behovet 
av den arbetsspecifika kompetensen då utvecklingen med ny teknik gör att 
yrkeskunskapskraven förändras (Van Der Heijden, 2006). Detta styrks även av resultatet 
som visar att det framförallt är deras ledaregenskaper som gör dem attraktiva. Enligt 
deltagarna är det dock deras sociala kompetens tillsammans med kunskap om arbetet 
som gör att de kan leda arbetet tillfredställande. Därför grundar sig deras bedömning på 
om de lyckas �leverera� och om de får jobbet att fungera. 
 
Det för oss över till det andra huvudtemat som beskriver hur de blir medvetna om sin 
egen anställningsbarhet. Jämförelsevis verkar systemet med bekräftelser vara det tema 
som för deltagarna gör anställningsbarheten mer tydlig. Det sker till exempel när 
beslutsfattare väljer ut deltagarna till tjänster och betydelsefulla utbildningar genom 
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handplockning. Detta förfarande bidrar till deras upplevelse av att vara utvald, attraktiv 
och värdefull för beslutsfattarna. Resultatet visar att det verkade finnas ett samband 
mellan uppmärksamhet som deltagaren erhöll och dennes känsla av värde och attraktion. 
De deltagare som uppfattade att de var efterfrågade gav fler indikationer på starkt 
självförtroende gällande företagets behov att hans/hennes kompetens. Andra som inte 
gav intrycket av lika stark övertygelse kände sig mer tveksamma och letade efter 
orsaker som kunde vara kopplade till sig själv. Denna upplevelse är förenlig med vad 
forskare beskriver som effekten av när personen får uppskattning och erkännande för 
sina prestationer. Eftersom människor ser sig själva genom andra personers 
uppskattning eller rannsakan kan det antingen stärka eller försvaga självbilden vilket 
även inverkar på personens självkänsla (Bandura & Jourden, 1991; Bandura, 1997) 
 
En viktig länk i detta bekräftelsesystem är relationen med en stödjande chef som 
fungerar stärkande och utvecklande genom feedback och återkoppling vilket ökar 
deltagarnas självkänsla och tro på sin egen förmåga (Bandura, 1997). Dessutom är 
chefen innehavare av belöningsattributen och den person som kan sprida deltagarnas 
rykte och förmedla kontakter. En av de viktigaste vägarna till jobb går just genom 
kontakter och bra referenser (Fugate et al., 2004). De deltagare som genom arbete på 
olika kontor har haft flera chefer och således byggt upp ett större nätverk upplever 
sannolikt högre anställningsbarhet när styrkan i det sociala kapitalet ligger i dess storlek 
(Fugate et al., 2004). Enligt Fugate et al.(2004) borde det vara lättare för personer med 
anpassningsförmåga att förvärva socialt kapital då de har förmågan att odla kontakter 
och bygga relationer. Följaktligen behöver anställda bra social kompetens för att stärka 
sitt sociala kapital och därigenom även kunna bättra på sitt human kapital. Resultatet 
visar att det sociala kapitalet samt nätverket utgör en betydande del av 
anställningsbarheten för deltagarna och kan därmed eventuellt var väsentlig även för 
andra anställda utan högre utbildning. En av svagheterna med socialt kapital är att 
värdet ligger i relationen och kan därför påverkas av medlemmarnas omdömen och det 
rykte de förmedlar (Burt, 1992). Resultatet visar att ett negativt rykte därmed kan 
förstöra deltagarens sociala kapital och dessutom innebära att deltagaren inte upplever 
sig anställningsbar trots att personen egentligen tror på sin egen förmåga och upplever 
sig kompetent. Enligt Higgins och Kram (2001) använder personer med väl utvecklat 
socialt kapital ofta informella vägar vilket stämmer väl överens med resultatet som visar 
att deltagarna upplever att beslutsfattarna inom företaget är duktiga på �att välja 
varandra�. Resultatet visar sålunda att anställda upplever att de måste arbeta strategiskt 
och relationsinriktat för att betraktas som anställningsbara. 
 
Ett annat sätt som möjliggjort bekräftelse av egen anställningsbarhet var när deltagarna 
blev medvetna om sin kompetens tillika anställningsbarhet genom jämförelse med 
kolleger och chefer som de betraktar som goda föredömen. Det överensstämmer med 
teorier om social jämförelse som människor använder för att bygga och bekräfta sin 
självbild (Bandura & Jourden, 1991; Festinger, 1954). Deltagare som lyckats med 
problem som kolleger inte klarat av betraktar bedriften som bekräftelse på deras 
kompetens enlighet Banduras (1997) teori om hur självförtroende och self- efficacy 
stärks. Omvänt kan negativa inlärningsprocesser försvaga self- efficacy som när 
jämförelsen och identifieringen görs med förebildens misslyckade prestationer. De blir 
viktiga för hur personer bedömer sin egen förmåga och kompetens (Bandura, 1997) att 
klara av liknande situation. Resultatet visar att några av deltagarna känt sig tveksamma 
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och haft brist på självförtroende för att söka till chefstjänster då de sett chefer eller 
kolleger som �gått in i väggen� och drabbats av utbrändhet.  
 
Något oväntat visar resultatet att den interna arbetsmarknaden är viktig för deltagarnas 
upplevelse av anställningsbarhet. Det verkar vara lite speciellt och kan sannolikt vara 
något att beakta eftersom det tidigare inte framlagts i andra undersökningar. Troligen 
har företagets storlek ganska stor betydelse i detta avseende vilken möjliggör en intern 
arbetsmarknad. Resultatet visar att vägarna till anställning, utbildning och byte av 
arbetsplats alternativt position går framförallt genom närmaste chef. En intressant 
aspekt av det här interna förfarandet är att det upplevs mindre riskfyllt att flytta på sig 
och jobba på andra ställen eftersom deltagarna fortfarande har kvar sin anställning inom 
företaget. Flera av dem känner sig tveksamma inför att söka externa arbeten då de 
riskerar att förlora fördelen med många års anställnings och därmed tillhöra skaran av 
anställda �som ryker först�. Det överensstämmer med teorin om dual arbetsmarknad 
som hävdar att det kan bli en obalans gällande tillgång mellan personerna som befinner 
sig på endera den externa eller interna arbetsmarknaden (Berntson, Sverke & Marklund, 
2006). Genom upprepade återkommande omorganiseringar tillsammans med 
neddragningar blir dessutom tillgången till just detta företag så gott som stängd för dem 
som söker tillträde. 
 
Deltagarna medvetenhet om sin anställningsbarhet uppstår även när de gör reflekterande 
jämförelser med hur deras tidigare arbetserfarenheter bidragit till deras nuvarande 
kompetens. Det visar också att deltagarnas agerande är kopplat till självförtroende och 
tro på sin egen förmåga. För deltagarna är erfarenheterna av lyckade arbetsprestationer 
viktigt bidrag till att de anser sig kunna agera med övertygelse i deras ledarroll. 
Följaktligen kommer stor del av upplevd anställningsbarhet i denna undersökning 
baseras på deltagarnas tilltro till sin förmåga att göra sitt jobb bra och på, för 
arbetsgivaren, tillfredställande sätt. Det visar hur betydelsefullt det är för anställda att ha 
tillgång till källor för att kunna stärka self � efficacy (Bandura, 1997) Det är därför 
viktig för deltagarna med feedback och stöttning, om de uteblir finns det risk för att 
självbilden förändras och självkänslan dalar. I ett föränderligt arbetsliv måste de 
anställda ha förmågan att kunna ta till sig ny information. Emellertid skiljer sig 
individer i identitets stil (Berzonsky, 1992; Berzonsky & Adams, 1999) vilket även 
resultatet visar. Det gör att vissa deltagare kan ligga före och finna den information som 
är relevant för dem medan andra upplevde sig hindrade och behövde mera stöd. 
Eftersom inlärnings- och utvecklingsprocesser förutsätter och förstärks genom 
bekräftelser aktualiserar denna undersökning åter behovet av feedback och återkoppling. 
 
Metodfrågor som bör diskuteras är till exempel svårigheten med att göra 
undersökningen då anställningsbarhet varken är något generellt eller vedertaget begrepp. 
Några av deltagarna ansåg att det kunde relateras till �att vara attraktiv för anställning�. 
I intervjusammanhanget var det svårt för deltagarna att tala väl om sig och själv att säga 
jag är bra. Några sade uttryckligen att de inte gillade att prata om mig själv på det sättet. 
Eftersom begreppet av deltagarna uppfattades som vagt och svårbegripligt har det 
inneburit att jag inte tillfullo har kunnat följa vald definition, �individens upplevelse om 
dennes möjligheter att skaffa ett nytt likvärdigt jobb�. I och med att min intention har 
varit att fånga deras upplevelse av anställningsbarhet har jag istället fått vända på kakan 
och fråga dem hur de uppfattar anställningsbarhet och vilken innebörd det har för dem. 
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Vidare hur de i så fall blir medvetna om det och hur det yttrar sig, för att sedan vaska 
fram vilka faktorer de baserar sin bedömning på. Därmed hamnade fokus på deltagarnas 
ställningar på företagets interna arbetsmarknad. 
 
Anställningsbarhet kan framstå som ett ganska kontroversiellt begrepp laddat med 
värderingar. Om anställda inte upplever sig anställningsbara, vad är de då? Frågan är 
om de överhuvudtaget vill fundera i de tankegångarna, eller öppet diskutera dem i en 
intervju. Det är en omständighet som kan påverka möjligheten att nå representativa 
personer till undersökningar. Ambitionen i denna undersökning var viss heterogenitet 
därför tillfrågades lika många män som kvinnor. För övrigt var siktet att uppnå 
homogenitet i det avseende att hålla flera kontextfaktorer lika. Deltagarna arbetar i 
samma företag har likadan funktion och de har alla arbetat längre än fem år inom 
företaget. I med att data är begränsat till uppgifter från anställda på ett och samma 
företag kan det vara svårt att generalisera till en större grupp eller till anställda i 
allmänhet. Det var inte heller syftet med kvalitativ undersökning utan syftet är att få så 
stor förståelse för ämnet. Styrkan med studien är att genom begränsningen har jag 
minskat risken för alternativa förklaringar. Möjligtvis kan generalisering göras till 
anställda med liknande arbetsfunktion inom större företag. Det är dock sannolikt att de 
personer som av fri vilja ställt upp på dessa intervjuer troligen känner sig relativt trygga 
i sin arbetssituation. Frågan är om personer som eventuellt känner tvivel kan nås i en 
uppföljande studie. 
 
Denna undersökning bidrar således med kunskap om hur det kan förhålla sig inom ett 
större företags interna arbetsmarknad och vilka möjligheter anställda har där. Där kan 
anställningsbarhet möjligen relateras till hur pass efterfrågad personen är. Då har 
upplevelsen av att de klarar sitt jobb, och att bli sedd och bekräftad av sin chef, stor 
betydelse. Ju fler erbjudanden ju säkrare känner sig deltagaren, i den här 
undersökningen, kunna vara på sin anställningsbarhet. Det kan även leda till attraktiva 
utbildningar och tjänster som ökar human kapitalet och därmed även 
anställningsbarheten på den externa arbetsmarknaden. Företagets storlek har också 
betydelse för deltagarnas möjlighet att kunna söka sig till andra tjänster inom företaget, 
oberoende om det gäller för utveckling eller av vantrivsel. Upplevelsen av att ha 
inflytande över sin situation kan således påverka att flera av deltagarna hanterar och 
bedömer utgången av förändringsåtgärderna mer positivt. Det som har väckt mina 
funderingar under arbetets gång och som skulle vara intressant att veta är om företaget 
har en medveten strategi för arbetsrotation bland lagledarna. Det verkar mer som en 
regel än ett undantag att låta anställda i deras position skifta plats ev. byta kontor, vilket 
i så fall också inverkar på upplevelsen av anställningsbarhet och därmed kanske utgör 
en begränsning för generaliserbarheten.  
 
En förhoppning är att denna undersökning har spridit mer ljus och bidragit till lite mer 
förståelse för personens bakomliggande funderingar som kanske inte riktigt framgår i en 
enkätundersökning. Större förståelse för den individupplevda anställningsbarheten kan 
vara användbar för alla som arbetar med arbetsmarknadsfrågor Undersökningen har i 
det avseendet lyft fram de socialpsykologiska faktorerna som del i den subjektiva 
upplevelsen. Den visar att återkoppling och positiv feedback inverkar på personens 
bedömning av sin anställningsbarhet då inlärningsprocesser förstärks genom bekräftelse. 
Enbart dessa faktorer avgör inte om en person har möjlighet att skaffa sig ett likvärdigt 
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eller bättre jobb för där tillkommer även alla de kontextuella faktorer som personen inte 
rår på, exempelvis konjunktur och efterfråga. Sannolikheten för att lyckas på 
arbetsmarknaden är troligen större om personen tror på sin förmåga och kan agera 
därefter. Undersökningen visar även att trots att vårt teknologiska samhälle kräver bra 
human kapital så framstår det här som sekundärt i jämförelse med socialt kapital och 
nätverk. Det skulle kunna innebära att anställningsbarheten beror på vilka kontakter 
personen har och att det är fördelaktigt om social kapitalet omfattas av 
nätverksmedlemmar med anställningsbefogenhet. Således kan undersökningen 
tillsammans med annan kunskap inom ämnet ligga till grund för vidare forskning inom 
ämnet. Resultatet kan ses särskilt användbart i stora organisationer men det behövs nog 
mera intervjustudier med andra anställda inom företaget. Ytterligare forskning inom 
området kan fastställa hur det förhåller sig för anställda som kanske inte har samma 
befogenheter eller möjligtvis inte har tillgång till den interna marknaden i samma 
utsträckning. 
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Bilaga 1. 
 
Intervjuguide2  Anställningsbarhet  
 
Kön 
Ålder 
Anställningsår  
 
Kan du berätta lite om din bakgrund, hur hamnade du här? 
 
Hur skulle du beskriva dina arbetsuppgifter (ansvar/befogenhet/inflytande)? 
 
Vad innebär anställningsbarhet för dig? 
 
Upplever du dig anställningsbar? Kvalifikationer/erfarenheter? 
 
Vad är det som gör att du upplever dig själv som AB?  Ge exempel 

� utbildning   Vad baserar du din bedömning på? 
 � kontakter 
 � stöd 
 � känslan av att vara behövd  

� kan det upplevas mer i vissa situationer medan man kanske inte tänka på detta i andra 
situationer? I något visst sammanhang? 

 
Hur blir du medveten om din anställningsbarhet? På vilket sätt? Kan du utveckla? 
 Kan det vara on du känner dig behövd? Hur tänker du då? Är det i något visst 
sammanhang du känner sig det? Ge exempel 
 
Har du några strategier för att göra dig själv attraktiv  

Har det något att göra med vilka människor man känner? 
 
Tror du det är viktigt för dig med din anställning?  
 
Hur upplever de att företaget ser på dig och din anställningsbarhet? Vem har ansvaret?
 Närmaste chef 
 Ledning 
 Individen 
 Övriga 
 Vilken roll spelar omgivande stöd från chef/kolleger?�   
 
Hur upplever du dina möjligheter att påverka din arbetsutveckling inom företaget? 
 Närmaste chef 
 Ledning 
 
Hur upplever du din anställningssituation idag? Kan du utveckla? 
  

Trygghet, risk för förändring 
 Karriärmöjligheter  Ge exempel 

Utveckling   Hur tänker du då? 
 


