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Sammanfattning 

Hälften av alla utannonserade jobb tillsätts via bemanningsföretag i dagsläget. Det är en 

sektor som ökat den senaste tiden och stigande del av befolkningen är visstids- eller 

timanställda. Syftet med denna uppsats är att studera denna sektors rekryterings- och 

bedömningsprocess för att försöka svara på frågan vilka personliga egenskaper som anses 

åtråvärda på dagens arbetsmarknad. Det empiriska materialet består av tematiska intervjuer 

med rekryterare anställda på bemanningsföretag och analyseras med hjälp av olika teorier om 

anställningsbarhet, för att söka svar inledningsvis på hur en arbetssökande bedöms men också 

om det krävs vissa förutsättningar som rör en persons personlighet och personliga egenskaper 

som inte är kopplade till formell utbildning eller verifierbar arbetslivserfarenhet.  

 

Resultatet visar att samtliga informanter använde sig av en i huvudsak en traditionell 

rekryteringsmodell men lämnade utrymme för subjektiva bedömningar. Resultatet tyder på att 

rekryterare inte alltid är överens om de personliga egenskapernas definition men anser att det 

finns vissa egenskaper som är viktiga. Det är svårt att komma ifrån att vissa fastställda 

grundkrav av kvalifikationer krävs, men de som går vidare i en rekryteringsprocess kan 

komma behöva göra personlighetstester och blir bedömda utifrån ”personlig lämplighet”. 

Personliga egenskaper som listas i platsannonser behöver inte betyda att det är just de 

egenskaperna som eftersöks, utan kan fungera som ett ”lockbete” för att attrahera människor 

att söka tjänsten. Vad de egenskaperna senare betyder i praktiken skiljer sig rekryterare 

emellan.  Personliga egenskaper och personlighet är något som finns med i 

bedömningsprocessen, men det verkar inte finnas några generella personliga egenskaper som 

gör en person anställningsbar.  
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Inledning 

Den 24 april 2014 fanns 72095 stycken jobb att söka på arbetsförmedlingens hemsida 

Platsbanken. Enligt statistiska centralbyrån (2014) är 8,6 % av befolkningen som kan arbeta 

arbetslösa, till dessa räknas personer som står till arbetsmarknadens förfogande samt 

studerande som söker och kan ta ett arbete.  

 

Mellan 60-70 % av rekryteringarna uppskattas ske informellt, exempelvis genom kontakter, 

inom organisationen eller med hjälp av headhunters, vilket leder till att dessa jobb aldrig 

kommer ut i officiella rekryteringskanaler för vem som helst att söka. Av de återstående 

hanteras cirka hälften av bemanningsföretag (Sveriges Radio, 2011). I och med att 

bemanningsföretag tagit över en stor del av arbetsmarknaden får färre en fast arbetsplats och 

fler människor osäkrare arbetsvillkor. Det kan till viss del öka flexibiliteten på 

arbetsmarknaden och bidra till kunskapsöverföring företagen emellan men det riskerar också 

att urholka tryggheten i en tillsvidareanställning och en känsla av att vara utbytbar. 

Rekryteringsföretagen har gått ifrån att vara företag som erbjuder tillfälliga lösningar till 

kunden till att i många fall vara en HR-partner som förser företag med majoriteten av deras 

arbetskraft (Olofsdotter, 2011: Berntson, 2011). 

 

Året 1993 avskaffades arbetsförmedlingens monopol och det blev möjligt att starta privata 

förmedlingar (Furuåker & Blomsterberg, 2009:302). Under hela 2000-talet har andelen 

visstidsanställda och timanställda inom bemanningsbranschen konstant ökat (Håkansson & 

Isidorsson, 2009). År 2007 togs kravet att alla arbetsgivare var skyldiga att anmäla alla lediga 

jobb till arbetsförmedlingen bort (Furuåker & Blomsterberg, 2009:304) och ungefär samtidigt 

sågs ett stort uppsving vid användandet av personlighetstester. Tidigare hade den typen av 

testning förkommit mest vid chefsrekrytering (Englund, 2014). På marknaden förekommer ett 

stort antal tester som säger sig kunna mäta en persons personlighet och på det sättet hjälpa 

arbetsgivare att välja rätt person.  

 

I denna studie vill jag med avstamp i den rådande forskningen om rekryteringsmodeller och 

teorier om anställningsbarhet undersöka hur dessa metoder och modeller tillämpas på dagens 

arbetsmarknad och vilken roll som fästs vid så kallad social kompetens och personlighet.  
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Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka vilken roll personlighet och personliga egenskaper 

spelar i en rekryteringsprocess. Vad betyder egentligen de egenskaper som efterfrågas i 

platsannonser, och på vilket sätt har de betydelse för beslutet? Genom att intervjua personer 

som arbetar med rekrytering vill jag få en insikt om hur processen går till och hur dessa 

resonerar under en rekryteringsprocess.  

Frågeställningar 

I. Vilka bedömningskriterier används av rekryterare vid rekryterings- och bemanningsföretag 

och hur resonerar de kring dessa? 

II. Hur definieras olika personliga egenskaper som förekommer i kravprofiler och varför anses 

de gynnsamma? 

III. Finns det några generella personliga egenskaper som kommer att utgöra en bra anställd?   

Avgränsningar 

Studien har för avsikt att undersöka perspektiv från personer anställda i rekryterings- och 

bemanningsföretag som i huvudsak arbetar med rekrytering i Stockholmsområdet. Då 

forskningen kring anställningsbarhet och arbetets flexibilitet är vida omfattande har jag valt 

att fokusera på en kort historik för att få en bakgrund till fältet och fördjupa mig i en 

psykosocial aspekt av ämnet då den beskriver vilka komponenter som avses med att vara just 

anställningsbar vilket appliceras på den svenska bemanningsbranschen.  

Disposition 

Studien inleds med syfte och frågeställningar samt avgränsningar, och fortsätter med en 

överblick av tidigare forskning och preciseras med teoretiska utgångspunkter. Metoden som 

har använts är en kvalitativ intervjustudie och empirin analyseras utifrån de beskrivna 

teorierna om anställningsbarhet. Resultatet presenteras genom de teman som uppkom under 

intervjuerna, och exemplifieras med citat. Uppsatsen avslutas med en diskussion 

innehållandes sammanfattning av studiens resultat och idéer kring vidare forskning på ämnet.  
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Tidigare forskning 

Eftersom jag är intresserad av tillvägagångssättet i en rekryteringssituation är vanligt 

förekommande tester och rekryteringsmetoder relevant. Ett syfte med studien är att undersöka 

på vilka sätt personlighet och personliga egenskaper kan påverka bedömningsprocessen därav 

en kort forskningsöversikt på detta, sedan följer teorier och olika perspektiv på 

anställningsbarhet, både objektiv och subjektiv anställningsbarhet och hur det kan påverka en 

persons möjligheter till att få och behålla ett arbete, för att senare i teoriavsnittet precisera de 

aktuella teoretiska definitionerna som i huvudsak kommer att appliceras på det empiriska 

materialet.  

Rekryteringsmodeller och testmetoder 

I en studie av Schmidt och Hunter (1998) undersökte författarna 85 års forskning av olika 

urvalsinstrument för att se vad som predicerade en lyckad rekrytering bäst. I topp låg 

arbetsprov, begåvningstest och strukturerad intervju. Mycket lägre validitet hade en 

ostrukturerad intervju och referenstagning, vilket är två verktyg som många utav dagens 

rekryterare använder.  

 

De två vanligaste urvalsmodellerna vid rekrytering är den traditionella urvalsmodellen och 

den sociala urvalsmodellen. Den traditionella urvalsmodellen utgår ifrån psykometriska tester 

eller formella meriter. Rekryteraren använder sig då av referenstagning, arbetsprover eller 

olika slags tester som till exempel mäter personlighet, kapacitet eller begåvning (Neergaard, 

2006). The Big Five är det vanligaste testet och det finns flera test som påstår sig mäta detta, 

men de test som visat sig ha tillräckligt hög validitet och prediktion är godkända och finns 

listade hos Stiftelsen för tillämpad psykologi (2014). Dessa test utgår ifrån fem olika 

personlighetsfaktorer: öppenhet för upplevelser, noggrannhet, utåtriktning, behaglighet och 

emotionell stabilitet. Detta test och många som liknar det är utformade av amerikanska 

psykologer en bit tillbaka i tiden vilket gör att det kan vara svårt att applicera på den svenska 

arbetsmarknaden. Testen kan också kritiseras för att de utgår från en norm för vad som anses 

”normalt” i samhället, exempelvis tenderar män prestera bättre på vissa test eftersom de är 

utformade efter en arbetsmarknad där män har de högre positionerna. Testen är också 
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kulturellt bundna i både tid och plats vilket gör att människor från utomeuropeiska kulturer 

har benägenhet att prestera sämre utifrån urvalsinstrumentets utformande (Mlekov & Widell, 

2003). 

 

Big Five Plus mäter utöver de tidigare nämnda personlighetskategorierna även 

arbetsmotivation och övriga attityder kring arbetslivet. Detta test har visat sig markant mera 

tillförlitligt än det ursprungliga Big Fivetestet. Testet har också visat sig kunna eliminera 

tendensen att vissa personer överdriver eller förvanskar sin kapacitet (Sjöberg, 2008). Studier 

visar att svenska män har en förmåga att överskatta sin kompetens, medan kvinnor och 

invandrare tenderar att underdriva (Mlekov & Widell, 2003). Personlighetstest används både i 

ett initialskede av rekryteringsprocessen för att sålla ut vilka som kommer vidare till en 

intervju, men kan också användas på en redan anställd person för att arbetsgivaren ska kunna 

anpassa arbetssituationen för denne. Testen har också kritiserats för att de tillskrivs alltför stor 

betydelse men också att kopplingen mellan vissa kompetenser och arbetsuppgifter inte är 

statisk. Eftersom många arbeten är flexibla och kan ändra karaktär över tid så mäter inte 

testen eller de formella kvalifikationerna hur den anställde kommer att fungera över tid inom 

organisationen (Neergaard, 2006). 

 

En form av strukturerade rekryteringsmetod som bedöms ha hög validitet enligt Schmidt och 

Hunter (1998) är kompetensbaserad rekrytering. Modellen utgår från en behovsanalys – vad 

behöver företaget och vad behöver den nyanställde uppfylla för krav? Utifrån det formuleras 

en kravprofil där kompetenser som ställs upp tydligt definieras. För att undvika subjektiva 

bedömningar utformas en intervjumall där likadana frågor ställs till samtliga kandidater där 

kandidaten uppmanas beskriva i detalj på vilket sätt de uppfyller kraven. Exempelvis genom 

att be kandidaterna exemplifiera händelser ur sitt arbets- eller privatliv där de visat prov på 

den aktuella egenskapen. Eller så ställs de inför en hypotetisk situation och ombeds föreställa 

sig hur de skulle hantera situationen. När senare referenser tas ombeds även referenterna 

föreställa sig hur den sökande kommer att agera.  Detta för att få ned anställningsintervjun 

från att handla om generella egenskaper och händelser till en mer konkret och specifik nivå 

(Gulliksen, 2013). 

 

Den sociala rekryteringsmodellen fokuserar på mötet mellan människor i exempelvis en 

intervjusituation. Subjektiva begrepp som emotionell intelligens och social kompetens kan 

påverka beslutet och intuition och känsla är accepterade bedömningskriterium (Mlekov & 
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Widell, 2003). Rekryteringen beskrivs som en kommunikativ process där rekryteraren 

försöker sammanföra människa och organisation snarare än kvalifikationer och yrke 

(Neergaard, 2006).  Denna bedömningsmetod leder oss in på subjektiva begrepp som social 

kompetens och personlig lämplighet.   

Social kompetens och personlig lämplighet 

Social kompetens handlar om att kunna beteendekoder i den kulturella kontexten, enkelt 

beskrivet som att bete sig ”svenskt” (Mlekov & Widell, 2003). Då lämnas bedömningen helt 

godtyckligt upp till den som ska anställa och kravspecifikationen tappar sin mening (Knocke 

et al., 2003). Arbetsgivaren anställer hellre en person som liknar denne och påminner om 

denne själv (Sears & Rowe, 2003; Holgersson, 2003).   

 

I en intervjustudie av Tollgerdt-Andersson (2011) beskriver många av dagens ledande 

arbetsgivare hur de bedömer en person i en rekryteringssituation. Majoriteten sade att de gick 

på sin ”magkänsla”. Vad detta betyder är diffust. Det kan handla som tidigare nämnt att 

personen som ska rekrytera instinktivt gillar den sökande på grund av att denne liknar en själv 

(Sears & Rowe, 2003; Holgersson, 2003). Detta kan ge konsekvenser i form av att ungefär 

samma typ av person anställs gång på gång vilket kan utestänga stora grupper från 

arbetsmarknaden, exempelvis kvinnor och invandrare från högre positioner. Aktuell forskning 

visar att människor möter ojämlika villkor på arbetsmarknaden (Lappalainen, 2005: Åström, 

2005), exempelvis har män som invandrat till Sverige tjugo år efter deras ankomst fortfarande 

påtagligt lägre lön än svenskfödda män i samma åldergrupp med likvärdig utbildning och 

erfarenhet. Skillnaden är störst mellan män som invandrat från utomeuropeiska länder och 

män födda i Sverige. Sysselsättningsgraden i stort är också mindre bland människor födda 

utanför Sverige (Lappalainen, 2005), fastän kvinnor sedan 1990-talet varit överrepresenterade 

på högskolan återfinns män oftast i ledande positioner. Kvinnor är oftare överkvalificerade för 

sitt jobb och arbetar i större utsträckning deltid och inom osäkra behovsanställningar (Åström, 

2005).  Detta tyder på större processer som pågår i samhället men personer som arbetar med 

att anställa människor fungerar som en slags ”gate-keeper” och de har en stor makt över vilka 

som släpps igenom i en rekryteringsprocess.  

 

För att begreppet ”social kompetens” ska kunna användas som ett kriterium måste begreppet 

tydligt operationaliseras (Mlekov & Widell, 2003). Det måste brytas ned i exakt vad 
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arbetsgivaren faktiskt söker efter.  ”Personlig lämplighet” är också ett begrepp som 

förekommer i platsannonser. Det är också ett svårdefinierat begrepp som kräver att 

rekryteraren tänkt igenom vad som egentligen ingår i det begreppet.  Att bli nekad en 

anställning på grund av bristande personlig lämplighet är svår att ifrågasätta om arbetsgivaren 

inte definierat vad just personlig lämplighet för just den här anställningen innebär  

Anställningsbarhet och arbetets flexibilitet 

Det finns många olika teorier kring anställningsbarhet och arbetets flexibilitet. Definitionen 

av anställningsbarhet har skiftat över tid och plats men kan utkristalliseras i tre olika teman: 

samhällsnivå, organisationsnivå och individnivå (Thijssen, Van der Heijden & Rocco, 2008).  

Den förstnämna fokuserar på ett samhälle, eller en stats mått av anställningsbarhet, att det är 

ekonomiskt gynnsamt med en hög andel anställningsbara personer tillika låg arbetslöshet. På 

organisationsnivå innebär anställningsbarhet arbetsgivarens möjlighet att matcha sina 

anställda mot marknadens efterfrågan. Anställningsbarhet på individnivå innebär en persons 

möjligheter att få och/eller behålla ett jobb på arbetsmarknaden. Eftersom uppsatsen fokuserar 

på rekryterares bedömningskriterier är jag intresserad av vilka egenskaper en person måste ha 

för att få en anställning, kommer jag att avgränsa forskningsöversikten till individnivå.   

 

Över tid har begreppet anställningsbarhet varierat i betydelse. I början på 1900-talet 

definierades begreppet utifrån två poler: antingen har personen möjlighet att få ett arbete och 

var då anställningsbar, eller så hade en person inte möjlighet att få en anställning och var då 

inte anställningsbar alls (Gazier, 2001). Den andra vågen av forskningen kring 

anställningsbarhet kom kring 1950–60-talet där en skala introducerades och applicerades i 

första hand för att mäta en persons möjligheter att kunna arbeta. Exempelvis om personen 

hade en funktionsnedsättning och i vilken utsträckning det var möjligt för denne att arbeta. 

Denna definition vidgades ytterligare och kom att innefatta yrkesspecifika egenskaper som 

exempelvis körkort och länkades i förlängningen till vad arbetsmarknaden krävde. Att vara 

anställningsbar kom att handla om personerna hade de kvaliteter och förutsättningar för att 

matcha arbetsmarknadens krav.  

 

Det har skett en förskjutning i det psykologiska kontraktet mellan arbetsgivare och 

arbetstagare (Berntson, 2011). Ett psykologiskt kontrakt är till skillnad från ett juridiskt 

bindande anställningsavtal en outtalad överenskommelse mellan parterna. Förväntningar som 
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arbetsgivaren har på arbetstagaren och vice versa. Det "gamla" psykologiska kontraktet 

innehöll ofta förväntningar på trygghet, lojalitet och långsiktighet, då det var vanligare att en 

person stannade på samma arbetsplats större delen av livet. Arbetstagaren förband sig att 

stanna på arbetsplatsen en längre tid medan arbetsgivaren garanterade en trygg anställning 

även när företaget gick dåligt.  

 

I och med dagens arbetsmarknad som mer präglas av kortare anställningar och 

projektanställningar ses en individs kompetens som en vara som kan säljas till högstbjudande 

och definieras mera av begrepp som utbyte, flexibilitet och utveckling (Berntson, 2011). 

Karriär görs mer sällan inom samma företag utan det är upp till individen att avancera inom 

olika organisationer och yrkesområden. Att känna sig trygg handlar inte alltid längre om att 

känna sig trygg på en tillsvidareanställning och känna lojalitet mot företaget, utan tryggheten 

handlar numera om en känsla av att vara anställningsbar. En känsla av att individen själv har 

kontrollen och litar till sin egen kompetens att vara anställningsbar inom andra organisationer.  

 

De olika psykologiska kontrakten existerar sida vid sida En belgisk/nederländsk studie (De 

Cuyper, N., Van der Heijden, B.I.J.M. & De Witte, 2011) visade att upplevd anställningsbarhet 

påverkade personens välmående positivt och även dennes självskattade arbetsprestation i 

positiv riktning. Personer som hade upplevelsen av anställningsbarhet visade sig vara mer 

nöjda med sitt jobb, sitt liv och sin arbetsprestation i jämförelse med dem som inte upplevde 

detta.  

 

Arbetsmarknadens snabba förändring i kombination med osäkrare anställningar lägger en 

mycket större arbetsbörda än tidigare på arbetstagaren (Allvin et al. 2006b).  Att dels vara 

ständigt uppdaterad på tekniska kunskaper och samtidigt besitta sociala och kognitiva 

kunskaper sätter en gräns för vad en enskild person faktiskt kan prestera. I och med det blir 

egenskaper som att lätt kunna smälta in i nya sammanhang samt sortera och hantera 

information oumbärliga för att kunna få, behålla eller i förlängningen eventuellt hitta en ny 

anställning. Ju flexiblare en organisation är, desto mera ansvar läggs på individen att kunna 

dra gränser mellan privatliv och arbetsliv och den gränsen håller mer och mer på att luckras 

upp.  Dessa förhållanden kan användas av arbetsgivare för att skapa konkurrens mellan sina 

medarbetare och en persons karriär blir ett individuellt självförverkligande projekt.  
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Det har även skett en ansvarsförskjutning de senaste 50 åren vare sig det är statens roll att 

verka för medborgares sysselsättning eller om detta är ett ansvar som individerna själva har 

(Jacobsson, 2003). På 1960-talet var det statens uppgift att skapa förutsättningar för tillväxt 

och arbeta för en låg arbetslöshet. Men från mitten av 1970-talet och framåt introducerades en 

annan hållning med fokus på låg inflation, strikta budgetar och strukturreformer. Den höga 

tekniska utvecklingen, en snabbt växande ekonomi, utökning av internationella transaktioner 

och ökad globalisering krävde att anställda och arbetsmarknaden i sig skulle bli mera flexibel. 

Reformer genom att sänka skatten på arbete genomförs och bidrag blir mer reglerade. Från att 

tidigare ha talat om att det finns för få jobb, talas det hellre om att det finns för många 

arbetslösa. Fokuset har skiftat från att det är staten som ska garantera medborgare arbete till 

att det är individens eget ansvar att göra sig anställningsbar.  

 

Sammanfattning 

 

Utifrån tidigare kunskaper om rekryteringsmodeller och testmetoder, social kompetens och 

personlig lämplighet samt anställningsbarhet och arbetets flexibilitet så vill jag med denna 

uppsats, utifrån nytt empiriskt material belysa hur dagens rekryterare resonerar och tar beslut. 

Jag vill generera ytterligare förståelse för delar av den svenska arbetsmarknaden idag som jag 

valt att studera och se vilka faktorer som tas i beaktande inför en eventuell anställning. Enligt 

tidigare här redovisad forskning är arbetsmarknaden mera flexibel i dagsläget och situationen 

som arbetstagare är mer osäker. Det mesta tyder på att bemanningsföretagen är här för att 

stanna och därför har jag valt att fokusera på just bemanningsbranschen ur rekryterarens 

perspektiv. Detta eftersom den typen av företag med en ny typ av anställningsform ökat 

markant de senaste åren i Sverige (Håkansson & Isidorsson, 2009) och ändrat vår syn på den 

svenska arbetsmarknaden. Då bemanningsföretagen står för ca 50 % (Sveriges radio, 2011) av 

alla rekryteringar som inte sker informellt genom kontakter är det en grupp som är värd att 

studera. Dessa aktörer är en maktfaktor på arbetsmarknaden genom att de bidrar till vilka som 

i slutändan blir anställda och inte. Mitt bidrag till forskningsfältet skiljer sig från tidigare 

studier eftersom det är de svenska bemanningsföretagen som är i fokus och analyseras genom 

en psykosocial aspekt på anställningsbarhet med stöd av mer generella teorier sprungna ur 

forskningen på den europeiska arbetsmarknaden. Detta är något som tidigare aldrig 

undersökts.  
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Teori 

I detta avsnitt kommer två teoretiska utgångspunkter som senare kommer att användas för att 

analysera det empiriska materialet presenteras. Först en psykosocial aspekt av 

anställningsbarhet (Fugate, Kinicki & Ashforth, 2004) och en teori om anställningsbarhet på 

individnivå kopplat till den europeiska arbetsmarknaden (Jacobsson, 2003).  

 

Genom att applicera Fugate, Kinicki och Ashforth (2004) psykosociala teorier om 

anställningsbarhet på bedömningen som rekryterare anställda på rekryterings- och 

bemanningsföretag på den svenska arbetsmarknaden gör i dagsläget, vill jag undersöka på 

vilket sätt de personliga egenskaperna en arbetssökande bedöms ha har för påverkan för att få 

en anställning. Hur viktiga är dessa egenskaper i en rekryteringsprocess och hur resonerar 

rekryterare kring dessa och på vilket sätt spelar det in på slutbedömningen?  

 

Att vara anställningsbar enligt Fugate, Kinicki och Ashforth (2004) handlar om en 

kombination mellan tre olika komponenter: karriäridentitet, förmåga till anpassning samt 

socialt och humant kapital. Att ha en karriäridentitet innebär att en person är medveten om 

vem denne är och vad denne vill. Det handlar om hur en person definierar sig själv utifrån 

bland annat värderingar, mål och interaktioner i en arbetssituation. Det behöver inte specifikt 

handla om personens erfarenheter och utbildning utan hur personen sätter dessa i en kontext 

och definierar sig själv och handlingar utifrån dessa.  

 

Den andra komponenten är förmåga till anpassning, att en person kan anpassa sina personliga 

egenskaper och rikta dem mot vad som efterfrågas. Personen måste vara förändringsvillig, 

flexibel och ha ett gott självförtroende. Allt detta för att möta arbetsmarknadens krav på 

förändring och lyckosamt kunna anpassa sig efter dessa. Personen måste vara villig att byta 

arbetsområde, arbetsplats, yrke och ständigt kunna uppdatera sig och vidareutbilda sig. Det 

kräver att personen har en öppenhet för förändringar samt innehar ”intern locus of control” 

vilket innebär att personen själv anser sig ha kontrollen över sitt liv, att vara själv ansvarig 

och ta konsekvenserna för sina handlingar. Motsatt att lägga ansvaret utanför sig själv och 

ständigt se sig som ett offer för andras beslut (Fugate, Kinicki, & Ashforth, 2004). 
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Slutligen krävs ett socialt och humant kapital. Ett socialt kapital för att ha ett nätverk för att 

kunna se karriärmöjligheter och få information om dessa och i sin tur kunna påverka. 

Humankapitalet innebär en persons samlade arbetslivserfarenhet, utbildningar, ålder för att 

ens få tillträde till arbetsmarknadens men också för att kunna vara tillräckligt medveten för at 

identifiera de chanser som ges (Fugate, Kinicki, & Ashforth, 2004).  

 

Dessa tre enheter skapar tillsammans en persons anställningsbarhet. Ingen faktor genererar 

anställningsbarhet för sig själv utan de olika faktorerna samvarierar och påverkar varandra. 

För att förstå begreppet måste samtliga delar studeras som en enhet. Komponenterna präglas 

av relationer inbördes. För att ha en karriäridentitet krävs en karriärmedvetenhet.  En person 

som är medveten om vilka krav som ställs på denne på arbetsmarknaden, vilket blir en slags 

självuppfyllande profetia. Personen vet om att denne behöver ha en stor anpassningsförmåga 

och ser sig själv som en person som har det. Detta resulterar i en ömsesidig relation mellan 

karriärmedvetenhet och anpassningsförmåga. En person med brett kontaktnät och adekvat 

utbildning har lättare att förvärva sig egenskaper som synsätt på sig själv. Fler möjligheter ges 

dessa om de är medvetna om sitt eget värde vilket genererar i en högre karriäridentitet.  

 

Jacobssons (2003) definierar begreppet anställningsbarhet på individnivå utifrån egenskaper 

som självförtroende, beslutsförmåga och lust för att lära. I och med den tekniska utvecklingen 

och arbetsmarknadens förändring är ständig vidareutbildning avgörande för en persons 

anställningsbarhet. En universitetsutbildning eller en yrkesutbildning sågs tidigare som 

utslagsgivande men kan ses numera mer som ett komplement. En person anses aldrig 

färdigutbildad utan förväntas ständigt förvärva sig nya kunskaper. De personliga, eller 

karaktärsegenskaper som efterfrågas av arbetssökande är lika viktigt som utbildningen i sig. 

Arbetssökande måste ständigt uppdatera sig i vad marknaden söker och anpassa sig efter 

detta. En individs anpassningsförmåga, samarbetsförmåga, sociala kompetens, självinsikt och 

initiativförmåga är lika viktigt som formella kompetenser. En person måste alltid vara säljbar 

och anpassa sig efter den rådande arbetsmarknadens krav. Statens roll handlar numera i större 

utsträckning om att stödja förändringsprocessen, att hjälpa människor att utbilda sig och 

matcha arbetsmarknadens krav, snarare än att sörja för dem som inte lyckas med detta. I och 

med att personliga egenskaper värderas likvärdigt som kunskap och praktiska färdigheter, är 

det inte lika lätt att precisera vad som eftersöks och det lämnas öppet för godtyckliga 

bedömningar. I förlängningen kan det leda till att arbetslöshet är något högst personligt och 

kan underminera kollektivavtal och fackliga åtgärder. Om arbetslöshet inte anses handla om 
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strukturer i samhället utan bero på individen själv, blir en organisering av arbetare överflödig 

och staten förväntas inte i samma utsträckning ta ansvar för sina medborgares försörjning.   

 

Sammanfattningsvis skiljer sig Fugate, Kinicki och Ashforths (2004) studie från tidigare 

studier om anställningsbarhet eftersom den koncentrerar sig på en psykosocial 

kombinationsmodell som utgår ifrån ett mått av anställningsbarhet som ligger hos individen 

och som inte är direkt sammankopplat med ett specifikt yrke. Istället för att människor på 

arbetsmarknaden anpassar sig efter gällande krav, beskriver Fugate, Kinicki och Ashforth 

(2004) en slags förebyggande konstruktion av en persons anställningsbarhet som är färdig 

innan kraven ställs. Detta är applicerbart på empirin i denna uppsats eftersom de rekryterare 

som intervjuas beskriver hur de resonerar i ett möte med en arbetssökande och i förlängningen 

avgör dennes anställningsbarhet. Fugate, Kinicki, och Ashforths (2004) teori kommer i 

huvudsak användas för att analysera det empiriska materialet, med stöd av Jacobssons (2003) 

mer generella teorier om anställningsbarhet. Under kodningen av det empiriska materialet 

användes Fugate, Kinicki och Ashforts (2004) teori för att kategorisera de svar som gavs i 

intervjuerna för att senare analyseras under resultat- och diskussionsdelen och så sätt också 

sätta materialet i ett sammanhang. Jacobssons (2003) teorier om anställningsbarhet fungerar 

som ett komplement för att kunna koppla analysen till arbetsmarknaden i stort och är 

användbar för att den bidrar med att förstå varför rekryterare gör just de bedömningar som de 

gör. Dessa teorier hjälper till att förstå hur begrepp som anställningsbarhet fungerar på dagens 

arbetsmarknad.   
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Metod 

Förstudie 

Arbetsförmedlingen är en statlig myndighet och är den största förmedlaren av arbeten i 

Sverige. Under 2012 tillsattes 549000 jobb genom arbetsförmedlingen (Arbetsförmedlingen, 

2013). Arbetsförmedlingen fungerar också som en kontrollfunktion för försäkringskassan och 

arbetslöshetsförsäkringen. Arbetsförmedlingen arbetar också med olika typer av 

arbetsmarknadspolitiska åtgärder, lönebidragsanställningar och omfattande hjälp till 

människor med funktionshinder och långtidsarbetslösa.  

 

Jag gick igenom de hundra senast inkomna platsannonserna på arbetsförmedlingens hemsida 

skrivna på svenska (140409) i hela landet och på alla arbetsorter. Anledningen till detta urval 

är att arbetsförmedlingen i särklass är den största aktören av att förmedla arbeten i Sverige. 

Under kravprofilen i varje platsannons sökte jag efter vilka personliga egenskaper som 

eftersöktes. Jag sammanställde dessa för att få fram vilka som var de mest efterfrågade 

egenskaperna, bortsett från de formella krav som arbetsgivaren ställt upp så som tidigare 

arbetslivserfarenhet, formell utbildning, språkkunskaper och dylikt. Syftet med detta var att få 

en överblick över vad som var en önskvärd anställd. Eftersom jag utan hänsyn till 

yrkesområde gick igenom senast inkomna platsannonser blev det en stor variation på vilka 

yrken som eftersöktes.  Bland de hundra platsannonser som gicks igenom hittades fem 

stycken utan kriterier som berörde personliga egenskaper. Kravprofilen bestod enbart i de 

fallen av en yrkesbeskrivning och kvalifikationer för tjänsten.  

 

I och med att jag själv den senaste tiden ställt in mig på att söka arbete och börjat titta på 

utannonserande arbeten för att se vad som krävs av mig fick jag en känsla av att samma 

personliga egenskaper som eftersöks återkommer oavsett tjänst. Detta är ett uttryck av min 

egen förförståelse (Aspers, 2011) inför fältet och jag ville i och med denna förstudie vidga 

min egen utsiktspunkt. Denna sammanställning (se bilaga 1 s. 35) användes för att se vilka 

ord som förekom oftast och den användes som en fond för att få en initial förståelse inför 

fältet.  
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I ett senare skede använde jag mig också av dessa resultat i intervjuerna. Inledningsvis för att 

se om det var saker som informanterna tog upp och fortsättningsvis hur de såg på resultatet. 

Avslutningsvis användes också resultatet för att testa teorier om anställningsbarhet. Då 

undersökningen bara omfattar hundra platsannonser på en dag kan inte alltför mycket tyngd 

ges åt resultatet, men resultatet kan ge en fingervisning om vad som eftersöks på 

arbetsmarknaden.  

Intervjun 

Metoden som används är en kvalitativ intervjustudie (Kvale & Brinkmann, 2009). Innan 

intervjuerna påbörjades sammanfattade jag olika teman som jag var intresserad av att mina 

informanter skulle prata om: rekryteringsförfarandet, bedömningsprocess samt definition av 

egenskaper. Jag var intresserad av själva rekryteringsförfarandet, hur det gick till från att de 

får rekryteringsuppdraget fram till att en person eventuellt anställs. Genom detta ville jag få 

inblick i vilka metoder som används, det vill säga själva bedömningsprocessen. Jag var 

intresserad av varför vissa metoder används och vilken prediktion rekryteraren anser att dessa 

metoder har. Jag var också intresserad av hur de resonerade kring vissa begrepp. Exempelvis 

om det finns vissa generella egenskaper som gör en bra anställd, vad de begreppen som 

används i rekryteringssammanhang egentligen betyder och varför de är önskvärda. I slutet av 

intervjun visade jag sammanställningen från förstudien av de mest förekommande 

önskemålen över personliga egenskaper och frågade om de kände igen orden, om det var ord 

de själva använde och vad de betydde för dem. Detta för att koppla en ögonblicksbild från en 

efterfrågan på arbetsmarknaden till en konkret situation och få förståelse för hur de används 

av rekryterare.  

 

Intervjuerna genomfördes personligen antingen på informanternas arbetsplats eller på ett café 

och spelades in. Intervjun började som en öppen tematiskt intervju (Aspers, 2011) utifrån de 

teman som ställts upp på förhand. Efter att informanterna fått berätta så mycket som de ville 

om sig själv och sin bakgrund leddes samtalet in på rekryteringsprocessen där informanten 

fick beskriva om hur den går till på just deras företag och varför de valt att göra så. Svaren 

följdes upp med frågor om olika metoder, anledningen till att dessa metoder användes och 

informanten ombads precisera saker som antogs vara intressant för studien. Andra delen av 

intervjun handlade mer specifikt om olika personliga egenskaper och informanterna 

resonerade fritt om detta.    
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I senare delen av intervjun användes en form av begreppsintervju, vilket innebär att genom 

frågorna som ställdes ombads informanterna att operationalisera begrepp som de använder 

under urvalsprocessen som leder fram till anställning (Kvale & Brinkmann, 2009). Genom att 

ställa frågor generellt om vilka egenskaper informanten anser är meriterande och be dem 

beskriva vad som ingår i begreppet ville jag få en förståelse av begreppens innebörd, om det 

finns en gemensam linje eller om rekryterare resonerar olika. Avslutningsvis visade jag 

resultatet från förstudien och bad dem resonera kring de ord som förekom där för att bredda 

förståelsen och få en antydan om de tyckte att det var en rättvis bild av arbetsmarknadens 

efterfrågan.  

 

Dessa intervjuformer lämpade sig väl för denna studie eftersom jag konkret efterfrågade det 

jag var intresserad av, men lämnade stort utrymme för informanterna att själva att reflektera 

och resonera kring de teman som presenterades under intervjutillfället. Min intervjuguide var 

därför väldigt öppen och konstruerades under samtalets gång, men höll sig inom ramen för 

vad som var relevant för studien.   

 

Urval  

Populationen som jag var intresserad av att undersöka var personer som arbetar i huvudsak 

med rekrytering på ett rekryterings- och/eller bemanningsföretag som i slutändan genomför 

själva rekryteringen. Av skäl som rör tidsaspekter och möjliggörande söktes enkom 

informanter från Stockholmsområdet. Det är möjligt att studien sett annorlunda ut om studien 

täckte ett annat geografiskt område. Jag använde mig av rollselektion (Aspers, 2011:96). Jag 

kontaktade personer i sin yrkesroll - rekryterare, och tillfrågade dem om de var intresserade av 

att delta. De första fem som svarade blev mina informanter. En informant förmedlare en 

ytterligare kontakt till mig, så kallad snöbollsselektion (Aspers, 2011:96). Jag kontaktade 

olika typer av företag som skilde sig i storlek (antal anställda) och profilinriktning, 

exempelvis chefsrekrytering, dataspecialister, kundtjänst etc. Informanterna varierade också 

inom vilken typ av position de hade i företaget, intervjuer genomfördes både med anställda 

rekryterare, enhetschefer samt VD:ar för att uppnå maximal variation (Aspers 2011:97). På så 

sätt täcker studien upp från ett av Sveriges största rekryterings- och bemanningsföretag, till ett 

medelstort samt några mindre aktörer med få anställda. Informanterna hade även olika 
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utbildningsbakgrund från olika universitet och program, och en del hade ingen formell 

utbildning inom rekryteringsområdet alls. De hade haft olika typer av andra arbeten innan den 

position som de var på idag. Samtliga informanter arbetade med rekrytering åt tredje part. 

 

Att välja att intervjua rekryterare anställda på rekryterings- och bemanningsföretag var en 

avgränsning som lämpade sig väl för denna studie, eftersom det är personer som arbetar heltid 

med att bara rekrytera och det är just den gruppen som jag var intresserad av att undersöka. 

Genom att bara intervjua dessa, och utesluta exempelvis rekryteringsansvariga anställda vid 

större företag som rekryterar internt ville jag skapa en förståelse för en arbetsmarknad i 

förändring.  

Presentation av informanter 

Karl jobbar som personalansvarig på ett av Sveriges största bemanningsföretag. Han är 

utbildad personalvetare med inriktning på pedagogik och arbetsrätt. Karl är chef över samtliga 

som han rekryterar, och företaget hyr ut sin personal som konsulter till tredje part. Erik är VD 

och säljare i ett mindre rekryteringsföretag. Företaget är specialiserat på att hitta rätt person 

utifrån personlighet och använder till stor del personlighetstester i rekryteringsprocessen. 

Företaget anställer inga medarbetare utan efter rekryteringsprocessen lämnas ett antal 

kandidater över till uppdragsgivaren. Anna är utbildad personalvetare med inriktning på 

psykologi och företagsekonomi. Hon arbetar vid ett medelstort rekryterings- och 

bemanningsföretag som personalansvarig. Både som chef över konsulter och jobbar mycket 

med rekrytering. Eva arbetar som rekryteringskonsult på ett mindre rekryterings- och 

bemanningsföretag och är utbildad personalvetare med inriktning på psykologi. Hon är 

delaktig i hela processen från kravprofil till anställning. Maria är rekryteringsansvarig på ett 

mindre rekryterings- och bemanningsföretag. Hon har en lång erfarenhet inom både 

rekryterings- och bemanningsbranschen inom olika sektorer och sedan 1½ år tillbaka driver 

hon eget tillsammans med en kollega.  

Transkribering, kodning och analysförfarande  

Jag utgick från det insamlade empiriska materialet, primärdatan, det vill säga transkriberingen 

av genomförda intervjuer. Materialet kodades induktivt (Aspers, 2011). De olika 

rekryteringsmetoderna kodades var för sig, exempelvis intervju, personlighetstest, 
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referenstagning, etc. Med hjälp av de i ett senare skede valda teoretiska utgångspunkterna 

sorterades informanternas svar in under koder genererade ur dessa. De olika personliga 

egenskaperna som diskuterades under intervjun kodades också för sig. Denna analysmetod är 

tillämplig för studien för att se hur innebörden av de olika egenskaperna liknar och skiljer sig 

åt mellan olika rekryterare. Informanterna använde olika metoder i sin bedömningsprocess 

och det är intressant att se på vilket sätt de resonerar kring dessa. Under resultat/analysdelen 

har citat lyfts ut ur transkriberingen för att exemplifiera informanternas ståndpunkt.  

Forskningsetiska överväganden 

Innan studien påbörjades tog jag hänsyn till de fyra forskningsetiska principer: 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 2002).  Jag inledde min kontakt med presumtiva informanter genom att 

presentera mig själv, berättade att jag skrev en uppsats om rekryteringsprocesser och önskade 

komma i kontakt med rekryterare som skulle vilja delta i studien. Den tillfrågade fick då tacka 

ja eller nej till att delta och om de tackade ja ansåg jag att samtycke uppnåtts. Efter intervjun 

informerade jag lite mera om syftet med studien för de som var intresserade.  

 

Vid intervjutillfället frågade jag om de samtyckte till att samtalet spelades in, vilket samtliga 

informanter samtyckte till. Jag informerade om att inga personnamn eller företagsnamn skulle 

förekomma i slutversionen. Ljudupptagningarna och transkriberingarna har i första hand bara 

jag tillgång till. På grund av integritetsskäl tog jag bort information om det specifika företaget 

informanterna jobbade på om det nämndes under intervjun för att försvåra identifikation om 

någon annan skulle ta del av mina transkriberingar. Om det nämndes personnamn, som 

exempelvis namn på chefer eller kollegor anonymiserades det i transkriberingen.  

Datan som framkom används enkom i denna studie och kommer inte att förekomma i något 

annat sammanhang. De som var intresserade lovades också få ta del av resultatet.  

 

Ett etiskt övervägande var just att hur mycket information som skulle ges innan intervjun till 

informanterna om vad studien handlade om. Men då informanterna intervjuades i sin yrkesroll 

och ämnet för studien inte kan anses vara kontroversiellt anser jag att informationskravet har 

uppfyllts.  
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Resultat/Analys 

Resultat- och analysavsnittet är tematiserat i tre delar som motsvarar de mönster som kunde 

urskiljas under intervjuerna. Avsnittet inleds med personliga egenskapers betydelse i en 

platsannons vilket beskriver hur personliga egenskaper används och vad de betyder i ett 

initialskede av en rekryteringsprocess, alltså i själva annonsen. Avsnittet fortsätter med 

rekryteringsprocess och mätinstrument där själva rekryteringsprocessen beskrivs för att sedan 

lättare förstå vilka olika typer av mätinstrument som används under processen och vilken roll 

dessa spelar i en bedömningsprocess. Avsnittet avslutas med personliga egenskapers 

betydelse i praktiken där jag försöker operationalisera de begrepp som utifrån tidigare 

forskning och förstudien ansågs vara viktiga.  

 

För att besvara det ursprungliga syftet – vilken roll personlighet och personliga egenskaper 

spelar i en rekryteringssituation - påbörjas undersökningen av denna genom att starta i 

platsannonsen, vad som kommuniceras i den och hur de olika egenskaperna kan tolkas. 

Vidare kartläggs själva rekryteringsförfarandet och bedömningsprocessen vilket leder fram till 

rekryterares definitioner av begrepp och egenskaper samt dess betydelse. Informanternas 

ståndpunkter används i analysen bland annat med exemplifierande citat. Denna uppdelning i 

presentation av resultatet är tillämplig då den lyfter fram de teman som framkom under 

intervjuerna, hur de står i relation med den tidigare forskningen och teorin samt leder fram till 

ett svar på forskningsfrågan. En djupare analys av resultatet presenteras under diskussionen.  

Personliga egenskapers betydelse i en 

platsannons 

Då samtliga informanter rekryterade åt tredje part inleddes rekryteringsprocessen för alla 

genom ett kundbesök där kravprofil upprättades. I kravprofilen ingår krav på erfarenheter och 

personliga egenskaper för att komma på fråga för tjänsten. Men också önskemål på vissa 

kunskaper och egenskaper som kan vara meriterande för tjänsten.  
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”Man ska säga vad man vill ha men man ska inte sätta kravet onödigt höga så 

man inte få inte några ansökningar. Om det går bra med en vanlig tekniker så 

behöver man inte skriva att det måste vara en civilingenjör. Man sätter ribban 

ganska lågt sådär men är ändå väldigt tydlig med vad behövs”. Erik.  

 

Erik beskriver att han inte vill sätta kraven onödigt höga, för att attrahera fler människor att 

söka.  Maria beskriver ett liknande resonemang:  

 

”Det är en allmän beskrivning av tjänsten för att de som inte känner igen i 

beskrivningen lockas kanske inte att söka tjänsten. Det är för att locka personer 

och söka och sen måste man gå ned i det sen”. Maria  

 

Både Erik och Maria är inne på att annonsen ska väcka människors intresse att söka, för att 

kunna göra ett första urval. Om kraven sätts för otydligt eller för högt kanske inte rätt person 

lockas av att söka jobbet. Annonsen måste tala till människor karriäridentitet (Fugate, Kinicki, 

& Ashforth, 2004), det vill säga de arbetssökande egen uppfattning av sig själv.  

 

”(…) det är ju en generell term för att locka en person som känner igen sig i den 

beskrivningen. Att bli intresserad. Sen måste man gå på djupet när man väl 

kallar på intervjun om de passar i rollen eller vad det handlar om.” Maria 

 

Maria beskriver samtliga personliga egenskaper som skrivs ut i platsannonser är till för att 

locka människor att söka tjänsten. Det handlar om en persons självbild, och subjektiva 

uppfattning att vara rätt person 

Rekryteringsprocess och mätinstrument 

I initialskedet av en rekryteringsprocess beskrev samtliga informanter att de besökte 

uppdragsgivaren och efter det utformade en kravprofil som postades på rekryteringskanaler 

som exempelvis arbetsförmedlingen och andra jobbsökarsajter. Flera av informanterna 

använde sig även av CV-sök vilket betyder att de har ett register med Cv:n att söka bland, och 

en del använde sig också av så kallad headhunting. Headhunting innebär att processen inte 

styrs i första hand av inkomna ansökningar utan att rekryteraren aktivt söker upp människor 

som förväntas ha rätt kravprofil och erbjuder dem att byta jobb.  
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Samtliga informanter uppgav att de använde sig av olika slags test under 

rekryteringsprocessen. De flesta uppgav att de använde test som mätte personlighet. De övriga 

använde enbart tester som rörde en specifik kompetens om det begärdes av kunden. Det kunde 

exempelvis vara språktest, datakunskaper eller annan specifik kunskap som var avgörande för 

att kunna utföra arbetet. En informant nämnde även så kallat ”case”, en simulerad 

arbetssituation för att se hur bra den arbetssökande löser vissa uppgifter.   

 

Utifrån Fugate, Kinicki och Ashforth (2004) och Jacobsson (2003) definitioner av 

anställningsbarhet krävs det ett personlighetsdrag att vara flexibel i sin person, att kunna 

matcha sin personlighet och kunskaper mot arbetsmarknaden och ständigt befinna sig i en 

inlärningsprocess. Samtliga informanter verkar ha en rätt statisk syn på arbetssökande i 

allmänhet. Flera av informanterna återkommer till att personer med vissa personlighetsdrag är 

lämpade för vissa uppgifter, och att andra är mindre lämpade för detsamma. Erik beskriver 

exempelvis att det är svårt att dölja något under en rekryteringsprocess:  

 

”Lustigt nog så tror man att en person ska kunna hålla fasaden uppe under två 

timmar men de kan de inte. När de kommer igång så kommer den ena grejen 

efter den andra” Erik 

 

”Det räcker inte med att de sitter och säger att de är en glad, trevlig och social 

person”. Maria 

 

Maria uttrycker också att det inte bara är det som sägs på en intervju som tas i beaktande, utan 

hon vill också mäta det på andra sätt.  Maria använder flera olika mätinstrument: 

kompetensbaserad intervju, personlighetstest och referenstagning. Både Maria och Eva vill 

tydliggöra att personlighetstesten ska användas som ett komplement och alla delar i en 

rekryteringsprocess måste vägas in. Maria exemplifierar utifrån en händelse som hon varit 

med om nyligen. I en rekryteringsprocess återstod två kandidater med likvärdiga 

kompetenser, men både hon och kunden hade en favorit. Efter ett personlighetstest visade sig 

favoritkandidaten enligt resultatet på personlighetstestet var väldigt ängslig och nervös av sig 

vilket inte skulle vara lyckosamt för tjänsten. Vid återkopplingen höll kandidaten med om att 

det delvis stämde men att det inte skulle påverka hennes jobbprestation. Efteråt fick 

kandidaten mycket bra referenser och det var hon som till slut fick anställningen. 
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”Om alla genomgående referenser är katastrof, så kommer man inte kunna gå 

vidare med en sådan person. Men är det ett test som visar katastrof kan man 

ändå gå vidare med en person. Man kan ha en dålig intervju, så. Så att 

referenserna kan man säga väger lite tyngre om man får tag i tillräckligt många 

personer att prata med”. Maria   

 

Alla delar i en rekryteringsprocess är lika viktiga, men Maria poängterar att referenstagningen 

ändå väger lite tyngre. Att en kandidat kan prestera dåligt på de andra delarna, men är 

referenserna bra så kan det vägas upp, och likaså omvänt. Erik och Maria använder 

kompetensbaserad intervju (Gulliksen, 2013). Maria beskriver uttryckligen att det är den 

intervjuformen som avses, men Erik beskriver en intervjuform som överensstämmer med den 

kompetensbaserade intervjuns utformning.  

 

”Man försöker hitta om personen har några tidigare resultat. Om personen har 

uppnått något någon gång. Kommer de direkt från skolan frågar man om de har 

en hobby och uppnått något. Man vill gärna att personen någon gång i livet har 

satt upp en idé - jag vill göra den här saken och så har personen gjort den här 

saken. Så det är det första vi kollar. Vi vill inte använda företaget, vår kund 

alltså, som en testanläggning om personen kommer producera för första gången 

i livet”. Erik 

 

Intervjuformen syftar till att få en konkret bild av vad personen faktiskt har uppnått för att få 

en fingervisning om vilken kapacitet personen kommer ha i sitt arbete (Gulliksen, 2013). Om 

inte kandidaten kan visa på något resultat kan Erik inte gå vidare med personen i processen. 

Erik har en mera stark tilltro till personlighetstesterna än Maria och Eva. Efter standardfrågor 

om fritidsintressen, internetvanor, fysisk träning och familj får de som är kvar i processen 

göra ett personlighetstest utformat av Hubbard Management.  

 

”Det kallas självskattningstest och självskattningstest betyder att man, att det 

inte är bara massa fina teorier som ligger till grund på testerna utan i princip 

din egen synpunkt på dig själv”. Erik 
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Anna använder sig av en form av strukturerad intervju, där alla intervjuer kommer se ungefär 

likadana ut. Hon använder sig av olika ”block”, som ämnesbitar där hon följer en mall. Den 

börjar med att hon presenterar sig själv och tjänsten, beskriver hur rekryteringsprocessen 

kommer se ut och ställer frågor som är anpassade efter tjänsten. Intervjun avslutar med ett 

antal standardfrågor bland annat om körkort och fritidsintressen. 

 

Enligt det rådande forskningsläget angående anställningsbarhet verkar formella 

kvalifikationer och personliga egenskaper värderas likvärdig (Jacobsson, 2003). Över tid har 

kraven på dem formella kunskapskraven minskat och krav på personliga egenskaper ökat. Att 

ha möjligheten att förvärva sig nya kunskaper verkar vara lika viktigt som att ha kunskapen i 

sig (Allvin et al. 2006b). Anna håller inte med om den beskrivningen: 

 

”Men största vikten är vid kvalifikationerna. Som jag går främst efter. Det är 

kvalifikationerna som är viktiga, jag presenterar kvalificerade personer för en 

arbetsgivare. Inte ofta som att de faller på just personliga egenskaper. Om jag 

har två kandidater med samma kvalifikationer och i övrigt är jämlika är det ju 

den personliga uppfattningen som avgör. Kunden tackar inte nej till en person 

på grund av personliga egenskaper, men personkemin är viktig för att passa in i 

gruppen”. Anna  

 

Anna beskriver ändå att personligheten är viktig för att passa in i gruppen, men säger att det är 

en persons kvalifikationer som är mest avgörande. Hon berättar också att det är större 

acceptans bland ovanliga jobb, människor som är svåra att få tag i. Där handlar det mera om 

utbud och efterfrågan och att arbetsgivaren inte riktigt har råd att söka efter en viss typ av 

person utan nöjer sig med en person som uppfyller kvalifikationskraven.  Resten av 

informanterna verkar använda kvalifikationerna i ett första urval. De väljer ut inkomna 

ansökningar och ser att de uppfyller de formella kraven, men resten av rekryteringsprocessen 

är inriktad på andra saker.  

 

”Ofta tror jag att personlig lämplighet går före erfarenhet, ålder och kön. 

Också det spelar ingen roll egentligen. Det är den personliga lämpligheten som 

är viktigast”. Karl 
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Karl beskriver att han lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Han utvecklar att olika 

personliga egenskaper passar för olika tjänster. Exempelvis passar introverta personer mera 

som administratörer och extroverta personer mera inom kundtjänst. Han poängterar att rätt 

utbildning är viktigt men det är mycket viktigt att rätt personliga egenskaper finns där. Bra 

personliga egenskaper nämner han bland annat att komma i tid och vara noggrann med sin 

tidrapportering. Karl tycker att det är viktigt eftersom det är han som blir chef sedan över de 

anställda och att han kan lämna över dem till kunden övertygad om att det kommer att göra ett 

bra jobb.  

 

Eriks affärsidé går lite ut på att matcha rätt personligheter med rätt tjänst på företag.  

 

”Vill hitta rätt person snarare en formell utbildning. För det är inte säkert att 

det betyder något i alla fall. Är det rätt person brukar det lösa sig ändå”. Erik 

 

Erik verkar inte lägga alltför stor vikt vid formella kompetenser utan vill snarare hitta en 

person vars personlighet lämpar sig för tjänsten. Maria beskriver att hon går på en 

helhetsbedömning.  

 

”Man får se det på personlighetsdelen och också den allmänna uppfattningen 

när man intervjuar personen när de beskriver vad de jobbat med och så och sen 

referenserna så det är hela bedömningen. Som avgör det. Det räcker inte med 

att de sitter och säger att de är en glad, trevlig och social person”. Maria 

 

Som tidigare beskrivet så går inte Maria enbart på någon del utan försöker väga alla olika 

delar i processen lika, men att hon tycker att referenser ger en bra fingervisning om hur 

personen presterat tidigare. Maria verkar inte lägga alltför stor vikt vid intervjun. Vilka 

egenskaper som kandidaterna säger sig inneha behöver inte betyda något, utan att de måste 

styrka det i andra forum. Exempelvis med ett personlighetstest eller vid referenstagningen.  

Eva beskriver att under rekryteringsprocessen så poängsätts kandidaterna utifrån deras Cv:n 

och personliga brev och de som rankas högst får komma på intervju. Under processen berättar 

hon att hon ser personlighetstesterna mer som ett komplement, och ingen exakt vetenskap.  
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Personliga egenskapers betydelse i praktiken 

Som direkt svar på frågan om det fanns några generella egenskaper som gör en bra anställd 

fick jag få tydliga svar. De flesta av informanterna resonerade kring att det är beroende av 

tjänst och att de letar efter egenskaper som skulle passa just för den aktuella tjänsten. Karl 

beskriver att han tycker att personlig lämplighet generellt är det som han går, men den 

personliga lämpligheten är kopplad till företagets kravprofil. Det handlar också om att att han 

känner till företagskulturen på just det företag. Karl exemplifierar utifrån att en introvert 

person inte skulle kunna vara säljare, men skulle passa bra som administratör. Karl, Anna och 

Erik beskriver också basala saker som att vara punktlig, vara noggrann med tidrapportering 

och hitta till företaget. Erik beskriver att han håller kolla på personen under hela 

rekryteringsprocessen, om personen har ögonkontakt och går att prata med.  

 

Eva säger att hon tycker att samvetsgrannhet är en viktig egenskap och hon har svårt att se att 

den skulle vara negativ i något sammanhang. Hon refererar till forskning på ämnet, att av Big 

Five-faktorerna (Mlekov & Widell, 2003) är samvetsgrannhet den mest avgörande 

egenskapen. Att vara samvetsgrann innebär enligt Big Five-teorin att ha hög självdisciplin, 

vara plikttrogen och målinriktad. Eva förtydligar det ytterligare: 

 

”Ordning och reda, att man vill hålla hög kvalitet i slutprodukten det skulle jag 

nog säga”.  

 

Begreppet självständig är ett ord som utifrån tidigare forskning och teorier är en eftertraktad 

personlig egenskap. Att vara anställd som konsult vid ett bemanningsföretag kräver ofta att 

personen är självständig och flexibel (Allvin et al. 2006). Erik definierar självständig följande:  

 

”Men självständig, självgående det är lite ett dåligt tecken, då är det många 

företag som tänker ja vi anställer den där personen där så hoppas vi att hon 

klarar sig själv, (…) Ja lite dåligt tecken att det har blivit såhär, alla vill bara 

ha någon som sköter sig själv (…) Får de ingen hjälp så blir de inte självgående 

utan saktar… saktar farten”. Erik.   
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”Är ju viktigt om det är ensamarbete eller att man letar eftersom någon som inte 

är i behov av styrning. Det är svårt att generalisera överlag när det gäller 

chefer, IT-tekniker, säljare. Speciellt människor med specialiserade IT-

egenskaper typ systemutvecklare”. Anna 

 

Både Erik och Anna är inne på att söka efter en självständig individ inte behöver ha ett 

positivt egenvärde, utan snarare kan tyda på brist på arbetsledning. Erik utvecklar att om det 

inte finns en chef på plats och/eller om organisationen är uppdelat geografiskt är det bra att ha 

någon som kan ta egna initiativ och sköta sig själv. Anna beskriver också att vissa 

specialiserade tjänster som exempelvis systemutvecklare kräver att personen är självständig 

eftersom personen arbetar ensam. Men att självständig skulle vara något som gör en person 

anställningsbar håller inte Erik med om. Det är en chefs uppgift att leda sin personalstyrka, 

men om alla ska vara självständiga och styra sig själva så luckras rollfördelningen upp. Just 

begreppet självständig verkar variera i sin betydelse, även för rekryterarna själva. Om det 

handlar om att kunna klara sina arbetsuppgifter på egen hand och planera sin tid, eller om det 

är som Erik uttrycker det att företaget inte vill lägga resurser på styrning.  

  

”De här ger ju bara en hint eller fingervisning för det är bara som sagt,(…) det 

här måste man bryta ned. Vad betyder självständig för dig? Hur ser självständig 

ut för någon annan?” Maria 

 

”(…) sen är det svårt att sätta fingret på vad, men exempelvis självständig och 

självgående behöver man inte alltid vara men det är meriterande att vara det”. 

Karl 

 

Även Maria tycker att begreppet är diffust. Hon medger att hon använt det när hon skrivit 

platsannonser men ser det inte som något exakt avgränsad egenskap. Det handlar om att bryta 

ned begreppet och tydligt definiera vilken typ av självständighet som krävs för tjänsten och 

vad arbetssökanden själv lägger i begreppet. Karl är inne på samma linje, det är inte alltid 

viktigt eller avgörande att vara det men det uppfattas som positivt.  

 

Flexibilitet är en egenskap som återkommer i Jacobssons (2003)  och Fugate, Kinicki, & 

Ashforths (2004) teori men även verkar vara ett ledord på den nya arbetsmarknaden (Allvin et 
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al. 2006b) . Att ständigt vara inställd på och öppen för förändrade villkor för anställningen. 

Anna menar att definitionen kan vara oklar: 

 

”Kan ju betyda allt från att vara villig att jobba över, till att hjälpa andra, ta på 

sig arbetsuppgifter och byta område”.  

 

Att söka en person som är flexibel kan handla om att stötta sina kollegor vid hög 

arbetsbelastning men också att ständigt vara i tjänst och inte anpassa sig efter kontorstider.  

 

”För det finns väldigt mycket positivt laddade ord som alla säger till en, ”Hur 

är du som person?” ”Jo jag är social, lättsam, flexibel... Anpassningsbar”. Det 

där betyder ingenting de där orden… Vad betyder de här orden för dig?” Maria 

 

Maria beskriver att flexibel är ett ord som många arbetssökande använder för att beskriva sig 

själva, möjligen eftersom de är vanligt förekommande på kravprofilerna på platsannonser. 

Men enligt Maria har dessa ord inget värde i sig i en intervjusituation utan testas både genom 

kompetensbaserade intervjuer (Gulliksen, 2013) där arbetssökanden får praktiskt redogöra på 

vilket sätt de innehar egenskapen men också med ett personlighetstest som mäter personens 

personlighet. 

 

Eriks företag är specialiserade på att hitta personer med rätt inställning och personlighet till 

sina kunder. Efter testet får kandidaten återkoppling med konstruktiv kritik och de kandidater 

som kvarstår presenteras för kunden som i sin tur anställer. Erik använder sig mycket av 

begreppet social kompetens för att marknadsföra sitt företag och pratar även om det på 

intervjun. Erik beskriver till att börja med social kompetens som samarbetsförmåga och att 

vara tvåvägskommunikativ. Att personen har en bra balans mellan att tala och lyssna. Han 

fortsätter: 

 

”Men det är också när man pratar om social kompetens så tror jag också att 

man pratar om en person som är ganska varm. Typiskt sjuksköterskepersoner 

eller så som vill hjälpa och bry sig om folk så när man säger social kompetens 

så menar man nog det, som är det viktigaste. Men kommunikationen är också 

viktig. Om du bara springer runt och är varm och go´ hela tiden har du i alla 
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fall ingen social kompetens. Men om du är varm och go´ och vill hjälpa folk och 

har också en bra tvåvägskommunikation så har du social kompetens”. Erik 

 

För Erik betyder social kompetens att vara kommunikativ och omvårdande. Beskrivet som en 

varm personlighet. Men han poängterar också att det inte är efterfrågat för alla tjänster. 

Exempelvis säljare ska vara lite kyliga i sin personlighet för att kunna distansera sig från 

kunden och kunna ta bra betalt för den vara de säljer säger Erik. Anna vill likställa social 

kompetens med serviceinriktad, och att det skulle vara viktigt vid exempelvis att jobba på 

restaurang eller där personen pratar mycket i telefon.   

 

 Eva och Maria är mera kritiska till att begreppet överhuvudtaget används.  

 

”Ha förmågan att umgås med andra människor. Att man är öppen och sådär, 

men jag vet att det är ett omtvistat begrepp. Det betyder säkert olika saker för 

olika människor”. Eva 

 

”Men social kompetens brukar jag försöka undvika utan försöka fråga och 

beskriva olika situationer Hur de agerar i olika situationer.” Maria 

 

Varken Karl, Anna eller Maria säger sig använda begreppet överhuvudtaget varken i 

platsannonser eller i intervjusituationer utan vill istället precisera vad det är som menar med 

andra ord. 

Diskussion 

I denna del sammanfattas det empiriska materialet och återkopplas med det inledande syftet 

och de tre frågeställningarna samt till tidigare forskning och teorin. Resultatet diskuteras och 

analyseras med utgångspunkt i de tidigare presenterade teoretiska utgångspunkterna och vad 

resultatet kan tyda på. Avsnittet avslutas med förslag på vidare forskning.  
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Syftet med studien var att undersöka vilken roll personlighet och personliga egenskaper spelar 

i en rekryteringsprocess. Jag ville ta reda på vad de egenskaper som efterfrågas egentligen 

betyder och på vilket sätt har de betydelse för beslutet. Utifrån tidigare forskning om 

rekryteringsmodeller och testmetoder, teorier om social kompetens och personlig lämplighet, 

samt teorier anställningsbarhet sökte jag svar på mina frågeställningar genom att intervjua 

rekryterare som dagligen arbetar med att anställa personal. Fokuset låg på bemanningsföretag 

eftersom det är en arbetsgivare som ökat påfallande den senaste tiden och det är ett område 

som lite forskning gjorts på. 

 

 Sammanfattningsvis läggs inte alltför stor vikt vid de personliga egenskaper som efterlyses i 

en platsannons. De flesta verkar vara överens om att orden används för att locka människor att 

söka tjänsten och sen vad egenskaperna innebär i praktiken är individuellt för varje tjänst och 

testas i ett senare skede när den arbetssökande gått vidare i processen. Dessa egenskaper och 

mer formella kvalifikationer testas bland annat med hjälp av personlighetstest, olika former av 

kompetensbaserad intervju, kompetenstest och kontrolleras med hjälp av referenser från 

tidigare arbetsgivare. Rekryterarnas syn på personlighetstesternas tillförlitlighet går isär. De 

flesta av rekryterarna ser testet som ett komplement i en större rekryteringsprocess medan en 

tror starkt på självskattningstest och låter det vara utslagsgivande i processen. I praktiken 

betyder inte de efterfrågade personliga egenskaperna något definitivt, utan verkar skilja sig 

från person till person.  

 

Resultaten från informanterna visade att samtliga informanter använde sig av den traditionella 

rekryteringsmodellen (Mlekov & Widell, 2003). Det fanns ingenting som tydde på att någon 

skulle använt sig av den sociala rekryteringsmodellen. Även om flera av informanterna 

tangerade ämnet genom att hitta rätt person med rätt attityd och personlighet framför någon 

med de bästa formella kvalifikationerna, så hänvisade ingen till magkänsla eller intuition utan 

använde sig i huvudsak utav kravspecifikationer från uppdragsgivaren. Detta kan bero på att 

denna studie fokuserar på rekryterare som rekryterar till tredje part, och de studier som 

hänvisas till tidigare (Sears & Rowe, 2003; Holgersson, 2003) specificerar inte detta, förutom 

Tollgerdt-Andersson (2011) som bygger sitt resultat på framstående namngivna svenska 

företagsledare. Detta kan tyda på att chefer som direktrekryterar sin personal har andra 

bedömningskriterier.   
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Informanterna gav en nyanserad bild av hur deras rekryteringsprocesser såg ut. Flera 

poängterade att personlighet och personlig lämplighet var avgörande, men att det ändå måste 

finnas ett grundkrav på reell kompetens. De som använde sig av strukturerade metoder så som 

strukturerade intervjuer, personlighetstest etc. uppgav att ingen del egentligen var 

utslagsgivande utan att en helhetsbedömning låg till grund för beslutet. 

 

Att några personliga egenskaper generellt skulle vara önskvärda oavsett tjänst framkom inte 

under intervjuerna, utan personliga egenskaper verkar vara avgörande beroende på vilket typ 

av arbete som avses. Begrepp som social kompetens och flexibilitet ställde sig majoriteten av 

informanterna kritiska till. En av informanterna använde aktivt ordet social kompetens och 

definierade detta genom att vara en varm, öppen och kommunikativ person. Samtidigt som det 

var ett begrepp som informanten använde generellt var han ändå förvissad om att det inte var 

något som behövdes för alla tjänster. De övriga var eniga om att det var ett problematiskt ord 

att använda eftersom det inte har något egenvärde. Tidigare forskning kring begreppet 

(Mlekov & Widell, 2003: Allvin et al. 2006a: Knocke et al. 2003) styrker informanternas 

ståndpunkt i ämnet. Att det är problematiskt ord utan egenvärde om det inte preciseras 

ordentligt. Sammanfattningsvis var det en av informanterna som kunde operationalisera 

begreppet, samtidigt som han medgav att det inte var önskvärt i alla sammanhang medan 

resten av informanterna varken kunde eller ville beskriva begreppet och uppgav att det inte 

var något som de använde.  

 

Skepticismen mot social kompetens kan bero på att det har varit modeord länge inom 

rekryteringsbranschen och att det pågår en aktuell diskussion om begreppens innebörd. 

Majoriteten av informanterna verkade inte lägga så stor vikt vid vilka ord som användes vid 

platsannonsering utan orden fungerade mest som lockbete för att få personer att söka tjänsten. 

Om en person känner igen sig i de efterfrågade egenskaperna, leder det sannolikt till att 

personen är med benägen att söka den aktuella tjänsten. På så sätt kan det tolkas att 

platsannonsen kommunicerar med en persons känsla av att vara anställningsbar (Berntson, 

2011) vilket leder till en större självsäkerhet hos personen (De Cuyper et al. 2011) vilket gör 

att denne presterar bättre i sitt arbete. Det leder i förlängningen till bättre referenser och bättre 

kvalifikationer vilket spelar i en positiv roll i en persons anställningsbarhet.  

 

Bedömningsprocessen verkar vara mer komplex än att gå att bryta ned till specifika 

egenskaper. Operationaliseringen av begreppen som framkom från förstudien definierade 
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informanterna olika vilket kan tyda på att det i viss mån är subjektiva uppfattningar som styr. 

Kravprofilen utarbetas i samarbete med uppdragsgivaren och dennes definition av begreppen 

verkar vara den avgörande. Orden självständig och flexibel var också begrepp som 

informanterna hade svårt att precisera. Informanterna diskuterade kring att orden i sig inte ger 

tillräckligt mycket information i en platsannons för att kommunicera vad som avses. 

Exempelvis kunde självständig tolkas som att den som söker jobbet kommer att arbeta ensam, 

att det inte finns resurser till arbetsledning eller helt enkelt att platsannonsen riktar sig mot 

personer som upplever sig själva som självständiga personer.  

 

Likaså att vara flexibel lämnar mycket öppet. Informanterna beskriver att det kan handla om 

att anpassa sina arbetstider eller ta över kollegors uppgifter. En delförklaring till detta kan 

vara att flexibel är ett positivt laddat ord och att det förknippas med en person som är lätt att 

ha att göra med. Forskningen på området (Jacobsson, 2003: Allvin et al., 2006b) beskriver att 

en person som är flexibel har lättare att få ett jobb, lättare att röra sig inom organisationen och 

lättare att byta jobb. Så i ett specifikt yrke behöver inte egenskapen att vara flexibel önskvärd 

utan egenskapen blir viktig när arbetssituationen för en individ förändras.  

 

Egenskaperna mäts av rekryterarna dels utifrån en subjektiv bedömning på en 

anställningsintervju och dels utifrån personlighetstester. Testerna som företagen i studien 

använde varierade i validitet. Två av företagen använde test som var verifierade av Stiftelsen 

för tillämpad psykologi (2014) och arbetade med återkoppling och tolkning. Ett företag 

använde ett test som i dagsläget inte är vetenskapligt verifierat. Den sistnämnde verkade 

heller inte vara intresserad av teorier som låg bakom testet utan såg det som ett rent 

självskattningstest som mätte personens subjektiva uppfattning om sig själv. Fugate, Kinicki, 

& Ashforths (2004) definition av anställningsbarhet innebar en karriäridentitet, 

anpassningsförmåga och socialt och humant kapital. Definitionen av karriäridentitet finner ett 

visst stöd eftersom samtliga personlighetstester är självskattningstester, och de mäter hur en 

person uppfattar sig själv. Eftersom ett självskattningstest kommer att förmedla den bilden 

som en person har om sig själv, så förmedlas på detta sätt personens karriäridentitet. Om 

personen har en tilltro till sin egen förmåga och anser sig ha rätt kvalifikationerna för den 

aktuella tjänsten, kommer detta förmedlas i personlighetstestet.  

 

Samtliga informanter verkar vara överens om att personliga egenskaper är avgörande om en 

person får ett jobb eller inte. En av informanterna underströk att kvalifikationerna var absolut 
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viktigast, men medgav att om det står mellan två likvärdiga kandidater är det de personliga 

egenskaperna som avgör. Två av informanterna menade att personlig lämplighet var viktigast 

och formella kompetenser inte spelar så stor roll. Två av informanterna uppgav att de lade en 

del av bedömningen på den traditionella rekryteringsmodellen men det var en känsla av 

helhetsbedömning som vägde in mest på slutresultatet. Detta strider till viss del mot delar i 

Jacobssons (2003) teori om anställningsbarhet, att en universitetsutbildning inte längre är 

utslagsgivande i en rekryteringssituation utan en viss uppsättnings personliga egenskaper kan 

värderas likvärdigt. De formella kvalifikationerna används som ett grundkrav, innan en person 

ens kan få delta i en rekryteringsprocess.  

 

Informanternas svar från intervjuerna överensstämmer till viss del med Fugate, Kinicki och 

Ashforth (2004) tre komponenter för att en person ska vara anställningsbar. En persons 

karriäridentitet är avgörande i en rekryteringssituation, hur en person väljer att svara på de 

tester som genomgås men också hur de väljer att framställa sig själva på en intervju. Det är 

ofrånkomligt att just den personens subjektiva uppfattning om sig själv är styrande, men det 

finns kontrollfunktioner i och med olika typer av kompetensbaserade tester där rekryteraren 

får en mera objektiv insikt i hur de arbetssökande faktiskt fungerar i en problemlösarsituation.  

 

Förmåga till anpassning var något som informanterna inte helt ställde upp på. Som tidigare 

nämnt var de flesta överens om att olika egenskaper och personligheter lämpade sig för olika 

uppdrag, och självständighet och flexibilitet inte alltid efterfrågades. Genom att byta 

perspektiv från rekryterarens till arbetssökanden kan en annan förståelse för anpassning 

möjliggöras. Att en arbetssökande upplever att denne behöver byta fokus och fokusera på 

andra aspekter av sin personlighet om denne behöver byta jobb ofta. Men denna studie 

fokuserar på rekryterarens perspektiv och denna komponent finner lite stöd utifrån detta 

empiriska material. Att vara flexibel och anpassningsbar verkar vara viktigt för individen själv 

genom att verka på arbetsmarknad utan en fast anställning, men inget som generellt 

efterfrågas av en arbetsgivare.  

 

Slutligen socialt och humant kapital – de flesta informanterna var eniga om ett visst 

grundkrav på utbildning och erfarenhet måste uppfyllas, baserat på en kravspecifikation från 

kunden, innan en person överhuvudtaget kunde gå vidare i en rekryteringsprocess. Flera av 

informanterna uppgav att de sökte bland Cv:n på olika databaser och några använde sig av 

headhunting. På så sätt ges möjligheter till människor som redan befinner sig i ett givet 



31 

 

nätverk, personer som redan har anställning eller nyligen haft anställning och som finns inom 

räckhåll för rekryterare. Så socialt och humant kapital är alltså något som kommer att påverka 

en persons anställningsbarhet.  

 

Sammanfattningsvis verkar den traditionella rekryteringsmodellen (Mlekov & Widell, 2003) 

vara den som används, traditionella intervjuer med olika tester som komplement. Ändå verkar 

stor vikt ligga vid personlighet och personliga egenskaper. Vissa formella kvalifikationer som 

exempelvis utbildning är svårt att komma ifrån i många fall, men efter det grundläggande 

urvalet verkar mer subjektiva bedömningar på personlighet ligga till grund för ett beslut om 

anställning. Inga generella egenskaper verkar ligga till grund för att vara anställningsbar i 

stort. Då studien är förhållandevis liten och centrerad geografiskt till just Stockholmsområdet 

går inte resultatet att generalisera till populationen i stort. Att flera av informanterna själva 

resonerade kring att begreppen som återkommer i platsannonser har olika betydelse för olika 

personer kan tyda på att informanterna har stor kunskap kring ämnet. Tre av informanterna 

var förhållandevis unga och var nyligen utexaminerade personalvetare. De har med stor 

sannolikhet studerat fältet som undersöks i denna studie och är medveten om 

begreppsproblematiken.   

 

Förslag till vidare forskning kan vara att jämföra rekryterare och arbetsledare som rekryterar 

själva för att se om deras bedömningskriterier skiljer sig. Ett annat kan vara att byta 

perspektiv från rekryterare till arbetssökande. Intressanta frågor är då vad arbetssökandes 

uppfattning om anställningsbarhet är och om det är något som de är medvetna om och har i 

åtanke, och om de arbetssökande själva brukar marknadsföra sig på intervjuer utifrån de 

begrepp som nämnts i denna studie. En annan idé kan vara en form av diskursanalys där 

undersökningen fokuserar på vad rekryterare sökte för 20 år sedan antingen genom intervjuer 

med rekryterare som har lång erfarenhet alternativt med dokumentanalys och jämföra det med 

hur det ser ut idag.  
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Bilaga 1 

 

Tabell 1 

 

självständig/självgående           31 

ansvarstagande/ansvarsfull           23 

flexibel           22 

personliga 
egenskaper/lämplighet           21 

noggrann           19 

driven           19 

strukturerad/ordningssam           18 

samarbetsförmåga           17 

serviceinriktad/serviceminded           14 

kommunikativ           12 

glad/positiv           11 

social kompetens            11 
 

Tabellen ovan är en sammanställning av de egenskaper som efterfrågades i platsannonserna. 

Siffran längst ut till höger är i antalet annonser orden förekom i de genomgångna 

platsannonserna.  

 

 

 

 

 

 

 

 


