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Sammanfattning 

 

Syftet med denna studie har varit att studera begreppet anställningsbarhet ur ett 

organisationsperspektiv. Få studier har gjorts utifrån det organisatoriska perspektivet kring 

anställningsbarhet. Detta kan möjligtvis förklaras med att det främst är individens uppfattning 

och upplevelser som innefattas i begreppet. Studiens frågeställningar är:  

-Vilken förståelse har de intervjuade rekryteringsansvariga av begreppet anställningsbarhet?  

-Hur förhåller de sig till anställningsbarhetens olika komponenter och vilken relevans 

tillskriver de dem i rekryteringsprocessen? 

 

 Den teoretiska modell som ligger till grund för denna studie, baseras på det individuella 

perspektivet och upplevelsen av anställningsbarhet. Fyra intervjuer med rekryteringsansvariga 

på olika företag har genomförts för att göra denna undersökning. I studien har en växelverkan 

mellan deduktiv och induktiv ansats använts. Temat för intervjufrågorna samt resultatet har 

baserats på de dimensioner som ingår i den teoretiska modellen av individers 

anställningsbarhet; Karriärsidentitet, Personlig anpassningsförmåga, Socialt kapital. 

 

I studiens resultat framkommer det att de rekryteringsansvariga jag kommit i kontakt med, 

inte använder sig av begreppet anställningsbarhet i sitt dagliga arbete. Begreppet associeras 

med individens perspektiv och upplevelser av att göra sig anställningsbar. De förhåller sig 

dock till komponenter som ingår i teorin av upplevd anställningsbarhet hos individer, men 

benämner det som kompetens. Respondenterna menar att olika komponenter av begreppet, har 

baserat på roll och yrke, varierande relevans i rekryteringsprocessen. Det går därmed inte att 

avgränsa sig till enstaka egenskaper som genomgående gör en person anställningsbar.   
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1. Inledning  

I dagens samhälle är rekryteringsprocesser något som varje arbetstagare får genomgå. Som 

arbetssökande måste man således klargöra för arbetsgivaren att man är rätt kandidat för 

arbetsrollen. Rekryteringsprocessens betydelse har blivit större på grund av 

samhällsutvecklingen, som kräver att man eftersöker alltmer kompententa och unika 

individer. Arbetstagarna är de som utgör grunden i ett företag, då produkter och tjänster 

baseras på arbetskraften. Detta innebär att företagens framväxt och utveckling är beroende av 

huruvida man finner rätt individer för samtliga roller. En lyckad tillsättning kan ses som en 

investering för företaget (Aravamudhan & Krishnaveni 2015:58).  

 

Det finns i huvudsak två perspektiv på begreppet anställningsbarhet, ett individperspektiv och 

ett organisationsperspektiv. Ena är individens förståelse av sin egen anställningsbarhet, alltså 

den självupplevda känsla en individ innehar. Detta som ett resultat av den kunskap och de 

färdigheter den samlat på sig. Det andra är organisationens bedömning av individens 

lämplighet för ett arbete. Vilket är det sätt man definierar individer som är lämpliga att få 

arbete utifrån de egenskaper samt kompetens som de besitter. Det har gjorts få studier på 

arbetsgivarens syn av begreppet och deras tankegång kring kandidaters anställningsbarhet i 

förhållande till det individuella perspektivet. Jag har valt att basera studien på teorier om det 

individuella perspektivet för att få en bättre förståelse av det organisatoriska perspektivet. Vad 

har rekryteringsansvariga för syn och uppfattning av detta begrepp? 

 

 Alltfler faktorer beaktas vid anställningar och man efterfrågar kandidater med alltifrån rätt 

kompetens, till att de ska passa in i organisationen och dess kultur. Det räcker inte med ett 

examensbevis för att påvisa sina färdigheter, utan i vissa fall görs personlighetstester eller 

undersökningar på problemlösningsförmågan (Lindelöw Danielsson 2003:23). Dessa ökade 

krav på kunskapsintensiva och förnyelsebara kompetenser, vilket arbetstagarna försöker leva 

upp till, har bidragit till ökad konkurrens på arbetsmarknaden. Men hur uppfattar då 

arbetsgivare anställningsbarhet och vilka faktorer är det som styr? Är det främst kandidatens 

yrkeskompetens eller personliga egenskaper som ligger till grund för detta?  
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1.1 Syfte  

Jag ska i denna uppsats undersöka vilken uppfattning och syn rekryteringsansvariga har av 

anställningsbarhet och dess olika komponenter. Genom att ta reda på hur de avgör huruvida 

kandidaten är intressant att anställa, vill jag bidra till kunskapen om hur de ser på begreppet 

samt vilken relevans det har i rekryteringsprocessen. Frågeställningar för denna undersökning 

är: 

-Vilken förståelse har de intervjuade rekryteringsansvariga av begreppet anställningsbarhet?  

-Hur förhåller de sig till anställningsbarhetens olika komponenter och vilken relevans 

tillskriver de dem i rekryteringsprocessen?  

1.2 Avgränsning och begreppsdefinitioner 

Eftersom rekryteringsprocesser är ett långt förlopp, med start i att kartlägga 

rekryteringsbehovet och slutligen introduktion till arbetet och coachning (Lindelöw 

Danielsson 2003:41), har jag valt att avgränsa min undersökning. Avgränsningen avser främst 

de komponenter av anställningsbarheten som berörs under en rekrytering och dess upplevda 

relevans för rekryteringsansvariga. Fokus ligger på vilka egenskaper och kvalifikationer man 

värderar vid en rekrytering, inte hur processen går till. Jag vill även poängtera att jag är 

medveten om att begreppets innebörd kan se annorlunda ut i olika branscher och företag. Jag 

har dock valt att inte göra någon distinktion i denna studie, då det skulle krävas mer tid och 

datamaterial för en djupare analys. Begreppet arbetsroll (roll) avser i denna studie definitionen 

av arbetstagarens funktion och befattning på organisationen. I denna studie avser kund, de 

arbetsgivare och organisationer som rekryterings- och bemanningsföretagen utför 

rekryteringsprocesser åt för att hitta kandidater. 

2. Teori och tidigare forskning 

Under denna rubrik kommer jag redogöra för den teori som jag använt mig av. Jag kommer 

avslutningsvis behandla den tidigare forskning som varit relevant för mitt arbete kring 

anställningsbarhet i rekryteringsprocesser. Mycket av den tidigare forskningen kring ämnet 

behandlar anställningsbarhet utifrån ett individperspektiv, det vill säga arbetssökandes 

upplevda anställningsbarhet. Således har det varit svårt att finna studier om vad organisationer 

förväntar sig av arbetstagare i termer av anställningsbarhet. Jag anser dock att det varit till 

min fördel att använda mig av en teori samt tidigare forskning som beskriver 
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individperspektivet. Jag har då haft möjlighet att studera de faktorer som teorin säger ligger 

till grund för att upplevas som anställningsbar ur den andra parten perspektiv. Att utgå från 

det individuella perspektivet har gett mig insikt och en grund för att studera begreppet ur ett 

organisationsperspektiv.  Hade jag inte varit medveten om vilka egenskaper som individer 

förhåller sig till för att få känslan av att de är anställningsbara, hade jag inte haft kunskap om 

hur jag ska närma mig begreppet. Komponenterna som ingår i den teoretiska modellen har 

gett mig möjlighet att under intervjun beakta dessa, dra kopplingar till respondenternas svar, 

samt fått ökad förståelse för vart jag ska lägga större tyngd. 

 2.1 Employability 

Mel Fugate m.fl. (2004) har i sin artikel Employability: A psycho-social construct, its 

dimensions, and application utformat en modell där tre huvudsakliga faktorer utgör grunden 

för employability; 

 Karriärsidentitet 

 Personlig anpassningsförmåga 

 Socialt kapital och human kapital 

Figur 1. Egentolkad bild av Heuristisk modell för anställningsbarhet, i 

Fugate m.fl. (2004:19). 
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Fugate m.fl. (2004) menar att om individen uppfyller och tar hänsyn till dessa faktorer, 

kommer denne uppleva sig själv som mer anställningsbar och attraktiv på arbetsmarknaden. 

Detta upprätthåller individens karriär när den väl fått en anställning. Dessa dimensioner, i 

samspel med varandra, ökar individens anställningsbarhetsgrad men är oberoende av 

individens anställningsstatus. Det innebär att man som anställd inte endast blir mer 

anställningsbar, utan bidrar till en upplevd känsla av anställningsbarhet, som arbetslös. 

Individen kan välja att höja sin förmåga och framför allt upplevelsen av en ökad efterfrågan 

av ens kvalifikationer och egenskaper. Dimensionerna baseras på vad individen uppfattar att 

arbetsgivarna och arbetsmarknaden generellt efterfrågar. De egenskaper som teorin lyfter 

fram som viktiga komponenter i en individs självbild av sin anställningsbarhet, kan på detta 

sätt ses som en spegel av den kompetens som arbetsgivare antas efterfråga. Det är därför 

intressant att se i vilken utsträckning som organisationsperspektivet stämmer överens med den 

individfokuserade teorin. Enligt Fugate m.fl. (2004:16-19) kan individer arbeta proaktivt mot 

en potentiell arbetslöshet, eller längre perioder av arbetslöshet, genom att beakta dessa 

dimensioner. 

2.1.1 Karriärsidentitet  

Fugate m.fl. (2004) beskriver dimensionen karriärsidentitet som den syn en individ har på sig 

själv karriärmässigt. Alltså hur individen uppfattar sig besitta de kvalifikationer, egenskaper 

och erfarenhet som krävs för att vara anställningsbar. Eftersom det är individens personliga 

uppfattning av anställningsbarhet, kan det tolkas som att personen strävat mot de kvaliteter 

och kunskap som varit av värde för dennes karriär. Fugate m.fl. (2004) menar att 

karriäridentiteten är något som baseras på både ens tidigare kvalifikationer och på ens 

förväntade erfarenhet. Därför har det en inverkan på ens identitet om man har för avsikt att i 

framtiden införskaffa specifika kunskaper, exempelvis läsa en kurs. Karriärsidentiteten bidrar 

till att man får inblick i sin egen kapacitet i form av kvalifikationer och sätter därför upp 

individuella mål utifrån dessa. På detta sätt påverkar man sin anställningsbarhet i form av att 

utveckla sin kompetens (Fugate m.fl. 2004:19-20). Den här dimensionen kan enligt mig 

studeras som det perspektiv organisationer har på kompetens. Detta  eftersom individers 

karriärsidentitet och de egenskaper som innefattas, baseras på de kvaliteter som denne 

upplever att arbetsgivare efterfrågar. Således kan man utifrån ett organisatoriskt perspektiv 

definiera dessa faktorer som individens införskaffade kompetens och kvalifikationer. 
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2.1.2 Personlig anpassningsförmåga 

Denna dimension syftar på individens förmåga att anpassa sig och vara flexibel i 

arbetssituationer, då det ökar möjligheterna till att få ett bra jobb och vara anställningsbar. 

Egenskaper som bland annat innefattas i anpassningsförmågan och som vidare genererar 

anställningsbarhet är optimism, öppenhet, benägenhet att lära samt handlingsförmåga att klara 

av olika situationer. Optimismen bidrar till ett positivt förhållningssätt gentemot olika 

situationer och arbetsuppgifter. Öppenheten är en viktig faktor för den personliga 

anpassningsförmågan eftersom man är öppen för att lära och ta sig an nya utmaningar. 

Benägenheten att lära innebär att man ständigt är lyhörd för vad som krävs för att utvecklas 

och arbeta sig uppåt. Handlingsförmågan (self-efficacy) ger en större kapacitet att kunna ta sig 

igenom olika situationer, eftersom man förlitar sig på det egna kunnandet. När man innehar 

dessa egenskaper, bidrar det till ökade karriärmöjligheter då man inte är rädd för utmaningar 

och får erfarenhet genom sin flexibilitet. Att påvisa att man har kunskapen att kunna hantera 

komplexa och oförutsedda omständigheter genom handlingsförmågan, bidrar till en ökad 

anställningsbarhetsgrad. Detta då det är av stort värde och vara en problemlösare (Fugate m.fl. 

(2004:21-23). Jag anser dock att självkänslan är ytterligare en egenskap som har en inverkan 

på den personliga anpassningsförmågan. Självkänsla bidrar till att man kan kontrollera den 

egna mentala inställningen i olika lägen, exempelvis att inte låta sig påverkas negativt ifall 

man inte lyckas. Det finns en distinktion mellan självkänslan och självförtroendet, vilket 

istället beskriver tron på den egna kompetensen att klara av olika saker och ens prestation 

utifrån det. 

2.1.3 Socialt kapital och humankapital  

Socialt kapital är ett komplext begrepp som har flera olika definitioner. Fugate m.fl. (2004) 

beskriver det sociala kapitalet som en individs sociala nätverk, alltså de kontakter som denne 

har. Dessa nätverk kan öka individens chanser att komma in på arbetsmarknaden och vara 

anställningsbar, samtidigt som det kan innebära att den återfår en tidigare plats på 

arbetsmarknaden. Det är i dagens samhälle viktigt med kontakter, eftersom det råder stor 

konkurrens på arbetsmarknaden. Det är i första hand värdefullt att ha unika egenskaper som 

skiljer en från andra individer. Man kan vidare få tillgång till en anställning genom att ha ett 

kontaktnät som bidrar till den möjligheten. Så länge man är säker på sin egen förmåga i form 

av att man är en givande resurs för företaget, kommer man höja sin anställningsbarhet. Detta 

är kopplat till de tidigare dimensionerna kring sin egen upplevelse. Den självupplevda tron på 
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ens anställningsbarhet, finner grund i ens sociala kapital och human kapital. Dels genom att 

man kan få inblick i en bransch genom bekanta och kan därför införskaffa den kompetens som 

krävs. Eller att man har med sig ett brett kontaktnät in i organisationen, vid en tillsättning. 

Båda aspekterna av kontaktnätet gör en mer anställningsbar genom den känsla av säkerhet 

man erhåller i arbetssammanhanget. Humankapital är likt en ryggsäck fylld med en rad olika 

faktorer som har en inverkan på ens karriärmöjligheter som exempelvis utbildning, erfarenhet, 

arbetsprestation och intellektuell förmåga (Fugate m.fl. 2004:23-24).  

2.2 Samspelet mellan dimensionerna  

Av ovan nämnda faktorer har utbildning och arbetserfarenhet störst inverkan och betydelse 

för ens potentiella karriärsutveckling (Fugate m.fl. (2004:23-24). Men trots detta, är det som 

tidigare nämnt, förhållandet mellan samtliga dimensioner som skapar den upplevda känslan 

av anställningsbarhet hos individen.  

2.2.1 Karriärsidentitet och personliganpassningsförmåga 

Individer som har en karriärsidentitet är i större grad medvetna om de oväntade utmaningar 

och krav som de kan tänkas ställs inför eller stöta på. Därför krävs det att man är 

anpassningsbar (Fugate m.fl. 2004:19-20). Karriärsidentiteten beskrivs av Fugate m.fl. 

(2004:19-20) som den identitet individen själv upplever sig ha, alltså en individuell känsla. 

Jag anser dock att detta kan kopplas till det organisatoriska perspektivet, då individen 

anpassar sig efter det som uppfattas lämpligt för att vara anställningsbar. Detta baserat på 

upplevelsen av arbetsgivares uppfattning kring anställningsbarhet. De som innehar känslan av 

att man vill uppnå ett mål, tenderar ofta att vara flexibla för att lyckas. De vet vart de vill eller 

vem de vill vara, men den personliga anpassningsförmågan visar hur de ska ta sig dit (Fugate 

m.fl. (2004:27).  

2.2.2 Socialt kapital och karriärsidentitet 

Det sociala kapitalet har även en inverkan på karriärsidentiteten, genom att ens upplevda mål i 

många fall baseras på ens tidigare erfarenhet och de individer man varit i kontakt med. Ju 

bredare eller större nätverk man har, desto fler individer har man haft en inverkan på. Dessa 

individer har sedan bildat sig en uppfattning om en. Vid referenstagningar och liknande kan 

ryktet och den uppfattning individer har om en, ha en stor betydelse då det speglar den bild de 

har om personen ifråga. Man kan även, baserat på den roll man söker, vända sig till rätt 

kontakter för att göra ett större intryck enligt Fugate mfl. (2004).  
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2.2.3 Personlig anpassningsförmåga och socialt kapital 

En individs nätverk avspeglar oftast hur pass social samt anpassningsbar den är. En social 

person tenderar ofta att hamna i situationer där den interagerar med olika typer av människor, 

som både är lika och olika en själv. Dessa situationer kräver att man är anpassningsbar men 

bidrar vidare till att man får ett brett kontaktnät och ökar ens sociala kapital. Fugate m.fl. 

(2004) menar att det sociala kapitalet omvänt även kan bidra till att man blir mer flexibel och 

anpassningsbar i olika situationer. Om man genom arbetet möter nya situationer, blir man 

bekväm i att interagera med nya människor och omgivningar. Det här påvisar kopplingen 

mellan personlig anpassning och socialt kapital i båda led (Fugate m.fl. 2004:27-28).  

 

McArdle m.fl. (2007) diskuterar Fugate m.fls. (2004) modell av employability som, vilket jag 

även tidigare nämner, menar att man oberoende av individens anställningsstatus kan ha en 

upplevelse av att vara anställningsbar. Anställningsbarhet är en faktor som baseras på en 

personcentrerad och psyko-social konstruktion (McArdle m.fl. 2007:248). McArdle m.fl. 

utformar vidare en studie, där en empirisk undersökning utförts baserat på Fugate m.fls. 

modell, för att se om det finns stöd för modellen. De presenterar den i artikeln Employability 

during unemployment: Adaptability, career identity and human and social capital. De har 

utfört en longitudinell studie på sex månader, där de använt sig av 416 stycken arbetslösa för 

undersökningen. Detta för att se vilken inverkan personlig anpassning, karriärsidentitet samt 

socialt och humankapital har på de arbetslösa respondenternas självförtroende och uppleva 

anställningsbarhet. Studien undersöker hur individens självförtroende påverkas under den 

arbetslösa tiden, och om denna period ger möjlighet att utveckla karriärsidentiteten och sina 

ambitioner (McArdle m.fl. 2007:251-253). Resultatet visar att det finns ett positivt samband 

mellan anställningsbarhet, självförtroende, jobbsökande och återanställning. Alltså ger den 

stöd åt Fugate m.fl. (2004) modell om upplevd anställningsbarhet hos individer (McArdle 

m.fl. 2007:258-259). Trots att Fugate m.fls. artikel är väl citerad, har det varit svårt att hitta 

dem som kritiserat modellen eller som empiriskt testat modellens giltighet. Det skulle behövas 

mer empirisk forskning som påvisar att deras teoretiska modell speglar arbetsmarknadens och 

organisationers syn på begreppet samt att beaktandet av dimensionerna ökar individens 

anställningsbarhet. Samtidigt är samhället, och således även arbetsmarknaden, i ständig 

förändring därför kan andra dimensioner nu vara mer relevanta för den upplevda känslan av 

anställningsbarhet i förhållande till då artikeln skrevs.  
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2.3 Studier om employability 

Begreppet ”employability” har funnits sedan långt bak i tiden och kartlagts. Det var i början 

av 1900-talet som begreppet dök upp då man gjorde en distinkt fördelning på 

anställningsbara, och icke-anställningsbara individer. Denna fördelning gjordes mellan 

enstaka konkreta faktorer, snarare än kompetens (McQuaid & Lindsay 2005:200).  Men det 

var inte förrän efter 60-talet som man utarbetade en mer utpräglad definition av begreppet, 

vilken innebar att man som individ ansågs vara mer eller mindre anställningsbar. 

Beteckningen avsåg dock ett sysselsättningsperspektiv, och fokus låg på att uppmärksamma 

mentalt, socialt och fysiskt utsatta grupper. I början av 80-talet utvecklade man begreppet till 

ett policyredskap, vilket innebar att det kom att användas inom flera politiska områden.  

Samtidigt betonade man alltmer det individuella ansvaret över att utveckla ens 

anställningsbarhet baserat på ens kvalifikationer och kunskap (McQuaid & Lindsay 2005:200-

201). Det går inte att fastställa en entydig definition av anställningsbarhet, då det är ett 

kontextbaserat begrepp och beroende av aktörens intresse och premisser (Sparrhoff, 2016:26). 

Betydelsen kan variera beroende på olika perspektiv, det kan vara både på organisations, - 

eller individnivå, men även på makronivå (McQuaid & Lindsay 2005; Fejes & Sparrhoff, 

2016). Denna studie kommer att fokusera på det organisatoriska perspektivet för att få insikt 

om hur rekryteringsansvariga definierar anställningsbarhet. Vidare finns en distinktion mellan 

”anställningsbarhet” och det engelska begreppet “employability”, alltså går det inte att göra en 

direktöversättning. Detta påvisar en aspekt av begreppets komplexitet. Man kan heller inte se 

samma historiska kartläggning för den svenska definitionen av anställningsbarhet (Sparrhoff, 

2016:32).  Maria Löfgren Martinsson (2008:46) skriver bland annat om skillnaden mellan 

dessa definitioner, och beskriver att det engelska begreppet mer grundligt går in på 

organisations-, och samhällelignivå, tillskillnad ifrån det svenska begreppet som inte är lika 

omfattande och brett. Det kan vara av denna anledning som få studier gjorts om 

anställningsbarhet utifrån organisations och arbetsgivarperspektiv. Istället har man fokuserat 

på individens upplevelser samt utbildningsväsendets roll.  
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3. Andra teorier om rekrytering ur 

ett organisationsperspektiv 

3.1 Kompetens  

Ett organisatoriskt perspektiv på anställningsbarhet innebär att man beaktar tillgången till rätt 

arbetskraft i form av rätt kompetens i verksamheten, för att kunna tillgodose den ekonomiska 

aspekten som är det främsta syftet i en organisation. För att uppfylla denna vinstmaximerande 

vision satsar man bland annat på sin personal genom olika sorters kompetensutveckling, man 

arbetar med förändringar av attityder som råder för att utvecklas, man försöker utföra en 

organisationsutveckling för att effektivisera organisationen samt rekryterar personal för att 

tillföra ny givande kunskap (Sparrhoff, 2016:29). Tanken är att förbättra personalen så att de 

kan vidga sina kunskapsnivåer och kompetens, för att vidare ta sig an fler bredare 

arbetsuppgifter och effektivisera organisationen (Berntson 2008:16). Trots att det i dagens 

samhälle är mer komplext, så började utbildningsbehovet analyseras redan på 1960-talet då 

personalutbildningen ökade på arbetsmarknaden. Man drog igång planläggningar av 

utbildningar allt eftersom och det blev allt vanligare att utveckla sin personal (Lundmark 

1998:54). Motiven för kompetens började under 90-talet att handla om den motivation man 

har men även engagemang och kunskaper. Således bidrog kompetensutvecklingen till en 

förbättring av både personliga och arbetsrelaterade kvaliteter hos individen. Faktorer som blev 

viktiga var att man skulle vara självständig men samtidigt ha en samarbetsförmåga, och ha 

kapaciteten att identifiera samt lösa situationer (Lundmark 1998:55-57).  Det finns olika 

perspektiv på kompetens, men definieras av Annika Lundmark som de kunskaper individen 

ska ha för att klara av arbetet. 

 

”Kompetens innebär att ha en potentiell handlingsförmåga i relation till en viss uppgift, situation eller arbete. 

Denna individuella handlingsförmåga kan avse kunskaper, intellektuella, manuella och sociala färdigheter, 

liksom attityder och personlighet hos individen.” (Lundmark, 1998:34). 

 

Malin Lindelöw Danielsson (2008:32) redogör för begreppet på liknande sätt som Lundmark 

(1998) då hon beskriver det som de olika egenskaper som efterfrågas av arbetsgivare och som 

skildrar individen i arbetet. Kompetensen kan kopplas till den karriärsidentitet som individer 
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har, eftersom det för dem handlar om att göra sig så anställningsbara som möjligt. 

Karriärsidentitetskomponenterna som innefattas i anställningsbarheten definieras utifrån 

organisationsperspektivet som kompetens. I kompetensteorierna beskrivs de kvalifikationer 

som gör en kompetent för ett arbete, medan anställningsbarhetsbegreppet behandlar hur man 

kan öka känslan av att vara anställningsbar. Anställningsbarhetsbegreppet innefattar alltså en 

känsla, tron på den egna förmågan, och omfattar inte bara de yrkeskompetenser som krävs. 

Denna tro på individens individuella förmåga, anses även attraktivt av arbetsgivare och ökar 

således individens anställningsbarhet. Det finns olika kompetensmodeller över vad som 

enskild arbetsgivare anser är nödvändiga för att arbetstagaren ska kunna prestera och uppnå 

resultat på organisationen (Lindelöw Danielsson 2003:32-34). Utöver kompetensen inom 

yrket, förhåller man sig till att individen ska inneha egenskaper och som passar in i 

organisationskulturen. Att passa in i kulturen som råder är också en förutsättning för att kunna 

utföra ett bra arbete, vilket kräver social kompetens (Lindelöw Danielsson 2003:37-38). 

Organisationens ansvar har dock alltmer avtagit, och det är främst individens egen skyldighet 

att införskaffa den kunskap som krävs för att utvecklas och bibehålla sin plats på 

arbetsmarknaden (Salomonsson 2003:129; Sandberg 2016:112). Det är därför intressant att 

studera vilka faktorer rekryteringsansvariga värdesätter hos kandidater och som de anser att 

individerna ska inneha för att vara anställningsbar.  

3.2 Social kompetens  

Social kompetens är något som i dagens samhälle i allt större grad blivit ett kriterium för att 

uppfattas som attraktiv på arbetsmarknaden, i allt fler branscher. I vissa fall definieras social 

kompetens som det sätt man kommunicerar med folk och att man har de egenskaper som 

oftast utgör grunden för att vara social (Salomonsson 2003:131). Dessa egenskaper är 

exempelvis positiv, utåtriktad och att man har samarbetsförmåga. Det kan även definieras som 

den grad individen anpassar sitt arbete i och med nya omständigheter och förutsättningar, 

vilket kan krävas i organisationskulturer (Salomonsson 2003:131). Detta då det finns 

utarbetade intressen, normer, rutiner och värderingar i olika organisationer (Bang 1999). Då 

alltfler individer i samhället utbildar sig och erhåller akademisk examen blir ens personliga 

förmågor, likt socialkompetens, av stort värde vid rekryteringar (Salomonsson 2003:131). 

Detta eftersom det skapas konkurrens på arbetsmarknaden och man måste göra sig mer unik, 

genom personliga egenskaper. Annika Lundmark (1998) beskriver fyra kategorier av 

kompetens, vilket innefattar yrkesteknisk kompetens, strategisk kompetens, personlig 

kompetens samt social kompetens. Personlig kompetens och social kompetens är de 
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kategorier som enligt mig överensstämmer med dimensionerna i begreppet anställningsbarhet. 

Social kompetens innefattar att kunna visa respekt och ha en samarbetsförmåga. Den 

personliga kompetensen beskriver individens individuella egenskaper där etik, ansvar, 

värderingar och inställning ingår. Individens förhållningssätt, motivation, inställning till olika 

arbetsuppgifter samt dess attityd gentemot andra människor baseras på den personliga 

kompetensen (Lundmark 1998: 36-37). Individens yrkeskompetens kompletteras av den 

personliga samt sociala kompetens som individen har. Detta på grund av den konkurrens som 

råder på arbetsmarknaden, då arbetsgivare eftersöker att finna den kandidat som har samtliga 

delar av kompetens.  

4. Metod 

För att få en förståelse av respondenternas upplevelser och syn på anställningsbarhet, 

användes kvalitativ metod för denna undersökning. Eftersom jag använde mig av deduktiv 

ansats, utgick jag från en intervjuguide där jag hade skrivit frågor som hade koppling till min 

teori (Aspers 2011:143). Jag använde mig av semistrukturerade intervjuer då jag på ett bra sätt 

kunde följa upp oförutsedda svar samt faktorer som var av större betydelse för denna studie 

(Esaiasson mfl. 2012:251). 

4.1 Urval 

Urvalet för denna undersökning skedde genom att jag sökte kontakt med olika företag genom 

mail, och förklarade att jag ville komma i kontakt med någon rekryteringsansvarig. 

Majoriteten av företagen hade direkt koppling till rekrytering, då de var bemannings eller 

rekryterings företag. En del organisationer har inte utformade rutiner för rekrytering utan 

använder sig istället av externa företag vid tillsättningar. För att spara tid, valde jag att 

försäkra mig om att jag fann respondenter på organisationer med utformade 

rekryteringsrutiner, vilket i huvudsak blev bemanningsföretag. Det var till studiens fördel att 

ha med respondenter med denna befattning. Detta eftersom de i den rollen har erfarenhet av 

rekrytering i flera olika branscher och kunde därav ge en bredare bild av 

rekryteringssituationen än de som endast rekryterar inom en bransch. Rekryteringsansvariga 

inom bemanningsföretag kommer i kontakt med flera olika arbetsgivare och får således en 

större förståelse för de kriterier som är återkommande för samtliga arbetsgivare. Eftersom min 

undersökning inte behandlar enskilda företag, utan hur man utifrån ett organisationsperspektiv 
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ser på anställningsbarhet, var det inte viktigt för mig att avgränsa mig till specifika 

målgrupper. Alltså exempelvis avseende kön, ålder eller anställningsperiod. Inför mötet med 

en intervjuperson skedde ett bortfall på grund av sjukdom och därefter på grund av tidsbrist. 

Trots att min ambition var att ha sex intervjupersoner i min studie, var det svårt att komma i 

kontakt med och finna respondenter. Detta eftersom många uppgav att de redan valt att ställa 

upp i andra undersökningar, eller hade förhinder på grund av tidsbegränsning. Jag anser dock 

att jag fick tag på bra respondenter, trots att det hade gett mer tyngd i undersökningen med 

fler respondenters upplevelser och syn. Då min huvudsakliga vision var att de skulle ha 

kontinuerlig och relevant rekryteringsansvar, uppfyllde samtliga denna aspekt i sin roll. En av 

organisationerna var ett bemanningsföretag, två respondenter var från olika 

rekryteringsföretag och den fjärde respondenten var ansvarig för rekryteringen på ett 

telemarketingbolag. Samtliga var alltså kontinuerligt insatta i rekryteringsprocesser, eftersom 

det ständigt finns ett behov att tillsätta roller.  

4.2 Etiska aspekter 

Jag beaktade Vetenskapsrådets (2002) fyra forskningsetiska principer i min undersökning. 

Informationskravet uppfylldes genom att jag skickade ut ett informationsbrev till mina 

respondenter, där det framgick vad syftet med undersökningen var och ungefär hur lång tid 

intervjun beräknades att ta. Vidare framgick konfidentialitetskravet då jag informerade om att 

de var anonyma, likaså företaget. I början av intervjun informerade jag om att 

ljudinspelningen endast är för att jag lättare skall kunna transkribera materialet och använda i 

undersökningen. Utifrån samtyckeskravet framgick respondentens möjlighet att närhelst 

avbryta sin medverkan. Nyttjandekravet beaktades genom att jag informerade samtliga 

respondenter om att intervjuerna endast skulle användas för min undersökning.  

4.3 Förförståelse 

Jag har själv lite erfarenhet från rekryteringsbranschen, vilket givetvis kan ha påverkat min 

förförståelse inom ämnet. Jag kunde främst under samtliga intervjuer relatera till 

rekryteringsprocesser och upplevelser, men vidare kan analysen av respondenternas svar om 

ämnet ha påverkats av min uppfattning av ämnet. Under intervjun var jag vidare noggrann 

med att inte visa tecken på min egen roll i rekryteringsbranschen, för att respondenterna skulle 

tala med mig på ett neutralt sätt, vilket jag upplever fungerade bra (Aspers 2011: 38-39). 
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4.4 Praktiskt genomförande 

Jag efterfrågade om det optimala för respondenterna vore att utföra intervjun i deras egna 

lokaler, vilket samtliga ansåg vore bäst. Detta för att de skulle känna att intervjun skedde på 

deras villkor och efter deras behov. Samtidigt visste jag att intervjun med stor sannolikhet 

skulle vara i en ostörd miljö som de var bekväma i, vilket underlättade (Jfr. Trost 2010:65- 

66). Jag förklarade kring vilken period jag hade tänkt mig utföra intervjuerna, och frågade när 

det skulle passa bäst att boka in en tid. Jag skapade en intervjuguide, och uppskattade utifrån 

en testintervju som jag utförde, att intervjuerna skulle ta cirka 40 minuter. Intervjuguiden 

skapades genom de olika teman som fanns i min teoretiska modell, då jag tänkte att det skulle 

underlätta för mig att beröra de komponenter som ingick i teorin under intervjun. Dock valde 

jag att inte ta med humankapitalbegreppet vidare i studien, trots att jag tidigare redogjort för 

dess betydelse utifrån teoretiska modellen. Detta eftersom jag anser att human kapital 

begreppet påminner om kompetensbegreppet, avseende att båda omfattar de egenskaper som 

individen har att erbjuda och bär med sig. Jag ansåg inte att det skulle tillföra något till min 

studie genom att ta med och efterfråga denna aspekt i intervjuguiden. Jag använde jag mig 

främst av deduktiv ansats, men under intervjun framkom det att respondenterna lade stor vikt 

vid begreppet kompetens. Därför valde jag att lägga större fokus på detta begrepp, än vad som 

var tänkt. Detta bidrog till en växelverkan mellan deduktiv samt induktiv ansats i studien. Jag 

ville hålla en semistrukturerad intervju och få frågorna att smälta in i varandra, så att de fick 

chans att någorlunda tala fritt, likt ett samtal. De olika intervjuerna skiljde sig avseende detta 

och några intervjuer krävde att jag istället rakt ställde en fråga utifrån guiden, fick ett svar, 

sedan gick vidare till nästa fråga. Jag bad dem genomgående i samtliga intervjuer att utveckla 

och ge exempel då möjlighet gavs. 

4.5 Analys av empirin 

Efter att jag genomfört respektive intervju, började jag att transkribera materialet ordagrant, 

då jag dokumenterade hummanden eller när respondenten funderade under en längre stund. 

Transkriberingen gav mig en större förståelse för materialet eftersom jag kunde dokumentera 

sådant som jag i efterhand upptäckte att jag inte riktigt hade uppfattat. Detta var möjligt 

eftersom att jag även förde korta anteckningar under majoriteten av intervjuerna, vilket gjorde 

att jag inte uppfattade allting som sades.  
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4.5.1 Kodning av materialet  

När jag läste igenom transkriberingarna, började jag att markera det som jag ansåg var 

väsentligt för min undersökning, således uteslöt jag material som var av mindre betydelse för 

studien. Efter att jag sållat och fått ner det mest aktuella från intervjun i ett dokument, läste 

jag igenom det ytterligare. Denna gång hade begreppen från min teoretiska modell i åtanke, 

vilket var anställningsbarhet, karriärsidentitet, personlig anpassningsförmåga och socialt 

kapital. Jag påbörjade mitt kodningsarbete genom att bestämma en färg för varje tema, och 

utformade en version av marginalmetoden. Jag färgmarkerade i själva dokumentet de 

meningar och ord som jag ansåg att materialet berörde (Jfr. Aspers 2011:185). Efter att jag 

gjort detta, började jag att skriva ihop en sammanfattning av samtliga svar, under respektive 

tema. Sedan använde jag mig av utskrifter som jag läste igenom flera gånger. På detta sätt 

kunde jag lättare se återkommande ord och begrepp i svaren, och gemensamma tankar. Jag 

påbörjade därefter resultatavsnittet genom att dra paralleller i empirin och analysera svaren 

utifrån tidigare forskning samt den teoretiska modellen.  

4.5.2 Metodkritik 

Det hade för min studie underlättat att ha fler respondenter, då intervjuerna skiljde sig 

avseende hur pass mycket respondenten utvecklade sina svar. Jag bad dem ge exempel i den 

mån det gick, men fick istället fokusera på att analysera i större grad. Det hade varit en fördel 

att utföra deltagande observation under de rekryteringsansvarigas intervjuer med kandidater, 

trots att möjligheten förmodligen skulle varit liten. Jag skulle då kunna analysera samtalen 

och de frågor som ställs, för att därefter få en större förståelse hur de kopplar kandidatens 

egenskaper till arbetet. Utifrån mina intervjuer, upplevde jag att respondenterna försökte få en 

förståelse av ifall jag fick givande svar på mina frågor eller inte. Detta kan ha resulterat i att 

de i vissa fall anpassat sina svar. Jag transkriberade vidare materialet med ett kritiskt öga för 

att se om jag fått alltför självklara eller vinklade svar. Eftersom jag själv har viss erfarenhet av 

rekryteringsbranschen, kan jag ha försökt bekräfta att jag uppfattat svaren rätt, genom att 

upprepa med andra ord. Detta kan ha bidragit till att respondenterna valt att acceptera min 

tolkning. Detta skedde dock inte i den utsträckningen att jag upplevda att jag direkt kunde 

styrka min teori utifrån min egen upplevelse av modellen, vilket kan tolkas som att 

respondenterna redogjorde för sina egna uppfattningar.  
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5. Resultat  

Jag kommer att redogöra för resultatet utifrån min empiri och koppla den till den teoretiska 

modell som är utvecklad av Fugate m.fl. (2004). Rubrikerna är baserade på de dimensioner 

som finns i teoretiska modellen, som jag även skapade mina intervjufrågor utifrån. Jag börjar 

med att beskriva varje enskild dimension baserat på kopplingar samt avsaknad mellan empirin 

och teorin. Jag kommer senare att sammanfatta resultatet under rubriken anställningsbarhet, 

där samtliga dimensioner innefattas.  

5.1 Karriärsidentitet 

Karriärsidentiteten är, enligt Fugate m.fl. (2004), den dimension av anställningsbarhet som 

inkluderar i vilken grad individen upplever sig vara anställningsbar. Detta baserat på de 

egenskaper, kvalifikationer och erfarenhet den införskaffat sig. Även faktorer som man har 

för avsikt att införskaffa, ligger till grund för den upplevda identiteten.  

5.1.1 Erfarenhet 

Individens tidigare kunskap och erfarenhet har stor betydelse för en anställning i de flesta fall, 

eftersom att det annars krävs en inlärningsperiod som man inte alltid har tid eller resurser att 

beakta enligt en respondent. Detta skiljer sig från perspektivet som en annan respondent har, 

där det istället framgår att man kan förbise kandidatens brist på erfarenhet. Detta i förhållande 

till om den passar in i organisationskulturen och kan utvecklas. Alltså kan man få en känsla av 

att kandidaten har potential att bli anställd, utöver det som står på Cv:t, och man kan ta en risk 

ifall man rekryterar internt till företaget.  Som Lindelöw Danielsson (2003) diskuterar har 

organisationskulturen utvecklats till en faktor som arbetsgivare beaktar vid tillsättningar. 

 

 Det finns ett annat perspektiv på kandidatens tidigare erfarenhet och kunskap utifrån en 

respondents svar, där det framgår att kunder i vissa fall eftersöker individer som inte är 

utbildade, då man kan tänkas bli begränsad i sitt tankesätt snarare än att bli upplärd på plats. 

Kandidaten kommer då vilja förhålla sig till vad den blivit utbildad till att göra, istället för att 

kunna anpassa sig till rådande arbetssituation och formas. Man vill inte att arbetstagaren ska 

vara fyrkantig, vilket i övriga organisationer innebär att vara erfaren. Arbetslivserfarenhet är 

en faktor som majoriteten av rekryterarna försöker att anpassa beroende på roll, eftersom det 

inte alltid är nödvändigt med flera års erfarenhet, för att vara anställningsbar. Rekryterarna 

utmanar kunden, som efterfrågar arbetskraft, i att inte begränsa sig till flera års 



 

 
 
16 

arbetslivserfarenhet, eftersom man då kan gå miste om bra arbetskraft och kunskap. De menar 

att många kunder är rädda för att anställa juniora personer, som nyligen tagit examen eller 

endast har ett par års erfarenhet. Istället för att se möjligheten i att man kan få in nytt tänkande 

och andra perspektiv, än någon som redan skapat sina tankemönster.   

 

”…ibland så säger de (kunden) ”nej, jag tänker inte jämka på det” Då ifrågasätter jag ”nej okej, varför inte 

det? Varför är det här viktigt? För jag har inte hört det, och om jag ska sitta med kandidater och representera 

er, då vill jag kunna svara dem på en sådan fråga. Så då får du svara på den nu.” 

-Rekryterings & Konsultchef rekryteringsföretag B 

5.1.2 Vision 

 Inom telemarketing företaget består majoriteten av de anställda av unga individer som inte 

hunnit införskaffa sig arbetslivserfarenhet. Det framkommer av resultatet att det därför på 

detta företag är av större vikt att man har en vision och rätt inställning till det egna arbetet. 

Rätt inställning resulterar i ökad försäljning vilket genererar inkomst, då det är en 

provisionsbaserad verksamhet. Respondenten menar att man kan beskriva det som att 

individen är sitt eget verktyg, eftersom att många som börjar i branschen inte har hunnit få 

arbetslivserfarenhet eller akademisk utbildning. Det är därför viktigt att de har ambitionen att 

utvecklas utifrån sina premisser. Fugate m.fl. menar att individen är karriärsinriktad innebär 

att den upplevda känslan av att man har tillräckligt med kunskap för att vara anställningsbar 

och har förmågan att utvecklas inom arbetet är stor. Individen kommer således välja att 

prestera bättre i hopp om att uppnå sina mål (Fugate m.fl. 2004). Det framgick av samtliga 

intervjuer att det är av stor vikt att kandidater har någon typ av ambition i arbetet, eftersom 

det har en inverkan för att lyckas. Detta kan kopplas till individens avsiktliga och 

framtidsinriktade kunskap som den har för avsikt att införskaffa, vilket påverkar 

karriärsidentiteten. Arbetsgivarna efterfrågar alltså den upplevda känslan hos individen. Som 

Berntson (2008) talar om, bidrar det även till en effektivisering av organisationen, eftersom 

arbetstagarna utgör en stor del av verksamheten. Den ambition man har kan vara en viktig 

faktor i branscher där man har kontakt med kunder och när man ska lyckas förmedla sina 

tjänster. Ens egen inställning är då avgörande för utfallet. Därför kan det vara av stor vikt att 

man som anställd känner sig motiverad av arbetet och har en ambition, menar respondenten 

på telemarketingbolaget. 
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5.1.3 Kvalifikationer och kunskap 

Majoriteten av rekryteringsföretagen vill att kandidaten ska inneha en grundkunskap och 

kompetens inom området eftersom att man då har kännedom om olika faktorer inom 

branschen. Vidare bidrar detta till en upplevd känsla hos individen om hur den själv anser sig 

kunna bidra inom yrket. Detta stödjer Fugate m.fls.(2004) tanke om att individen har en 

självupplevd identitet baserat på införskaffad kunskap som den associerar sig med.  

 

” För oss är det A och O. När våra kunder önskar få in konsulter till sin verksamhet ställer de krav på 

erfarenhet och kunskap. Vi har som regel att våra kandidater ska ha minst två års relevant erfarenhet inom det 

område de kommer att utföra uppdragen inom…Det ger dem (arbetstagarna) glädje att arbeta hos oss som 

konsulter när de tillgodoser den kompetens som kunderna efterfrågar.” 

-Konsultchef på bemanningsföretag A 

 

Samtliga faktorer av karriärsidentiteten berördes av respondenterna, trots att det i teorin är 

individens individuella erfarenheter som ligger till grund för begreppet. Således finns det en 

koppling mellan den upplevda anställningsbarheten hos individen och den kompetens som 

arbetsgivarna är eftersöker. 

 

”Om man brinner för sitt jobb, så resulterar det i att man ständigt vill uppnå mål och förbättras, vilket är 

givande för arbetstagaren som får möjlighet att utvecklas, och även för oss som ser goda resultat inom 

organisationen.” 

- Arbetsledare och rekryteringsansvarig på Telemarketing bolag C 

5.2 Personlig anpassningsförmåga 

Enligt Fugate m.fl. (2004) ökar anpassningsförmågan individens anställningsbarhet. 

Anpassningsförmågan innefattar egenskaper som öppenhet, optimism, benägenhet att lära 

samt individens handlingsförmåga i uppkomna situationer. Självförtroendet samt självkänslan 

är ytterligare egenskaper som bidrar till denna förmåga. 

5.2.1 Individens handlingsförmåga 

Trots att flexibilitet enligt de rekryteringsansvariga anses vara en egenskap som är klyschig att 

efterfråga vid en anställning, så uppfattas det av respondenterna som attraktivt. Arbetsgivaren 

får friare händer och kan anpassa arbetskraften efter det behov som finns. Respondenterna 

menar på att det alltid kan uppstå motgångar på arbetsplatser, där det är av högt värde att vara 

flexibel och anpassningsbar. Jag kopplar flexibiliteten till individens handlingsförmåga. Det 
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kan handla om mindre företag där den ena dagen skiljer sig från den andra, eller befattningar 

som består av flera varierande arbetsuppgifter, exempelvis serviceyrken. Som Lindelöw 

Danielsson beskriver det, är det viktigt att man i dessa sammanhang är flexibel så att man 

undviker upplevelsen av uppgivenhet (Lindelöw Danielsson 2003). Känslan av att man inte 

klarar av arbetet, eller att man blir låst när nya situationer dyker upp och inte har någon 

handlingsförmåga, påverkar ens självkänsla. Man börjar då att ifrågasätta sin egen kompetens, 

vilket kan ha en negativ inverkan på arbetet.  

5.2.2 Öppenhet 

Om man vidare ser nya situationer som utmaningar och är öppen, kan det resultera i en 

personlig utveckling. På bemanningsföretaget är det av stor vikt att man även kan anpassa sig 

geografiskt och utifrån de olika regelverk som finns på olika företag. Samtidigt finns det på 

rekryteringsföretaget kunder som föredrar att man inte innehar den egenskapen. 

 

”Jag har en process nu, där man absolut inte får vara flexibel. Kunden har sagt att kandidaten inte får vara 

driven av att förbättra och förändra, utan man ska rätta sig efter de rutiner och processer som finns.” 

-Rekryterings & Konsultchef på rekryteringsföretag B 

5.2.3 Självförtroendet och benägenhet att lära  

Självförtroendet är ytterligare en egenskap som uppfattas som en tillgång för att vara 

anställningsbar enligt respondenterna. Det genererar förmågan att våga ta initiativ och lära sig 

nya saker genom att exempelvis ifrågasätta eller sätta sig in i olika situationer, vilket även 

Fugate m.fl. (2004) nämner. Självförtroendet och självkänslan är enligt respondenterna även 

ett verktyg man använder sig av för att sälja in sig själv. De menar att det måste finnas en tro 

på det egna arbetet innan man får tillgång till rollen, alltså en benägenhet till att lära. En av 

rekryterarna menar dock att trots den attraktiva känsla som självförtroendet indikerar på för 

arbetsgivare, så bör den egenskapen inte väga så tungt som den gör i samhället. Han tror att 

det finns ett generellt antagande om att individens prestation baseras på dess självförtroende, 

vilket det enligt honom inte finns belägg för. Vidare menar respondenten att det inte finns 

något bevis på att processen av att ta sig in i gruppen och ta initiativ går fortare baserat på ens 

självförtroende, vilket många verkar tro enligt honom. En annan respondent som stödjer 

tanken om att självförtroendet är en givande egenskap, uppger att övertron på den egna 

förmågan kan resultera i negativt utfall. Detta i form av sämre utfört arbete, då man inte 

anstränger sig. De personliga egenskaper som genomgående är av högst värde för 
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arbetsgivarna enligt respondenterna är att man är lyhörd, självgående, har god 

samarbetsförmåga och att man tar egna initiativ. Detta påvisar en kombination av dels det 

egna arbetet, men även att man har kapaciteten att kunna samverka med kollegor. 

 

”- Arbetar man som konsult i vår bransch är man tilltänkt som avlastning för kunderna och behöver därför 

kunna vara någorlunda självgående, för att inte vara en ytterligare belastning. Samtidigt behöver man vara 

lyhörd för de behov som finns och kunna samarbeta med kunden, för att uppdraget ska bli lyckat.” 

 -Konsultchef på Bemanningsföretag A 

 

Det finns en risk i att begränsa sig till enskilda egenskaper som rekryteringsansvarig, då man 

inte beaktar kundens önskemål samt de olika egenskaper enskilda roller kräber, menar en av 

de rekryteringsansvariga. Utan man måste vara lyhörd för vad kunden efterfrågar och vad 

deras organisationskultur kräver. Respondenten i fråga menar att olika organisationskulturer 

kräver varierade egenskaper för att miljön ska bidra till ett driv och effektivitet bland 

medarbetarna. Men han menar att om man arbetar mot en tidigare kund, kan man utifrån den 

erfarenhet man har beakta några specifika egenskaper som man vet är av värde i den 

organisationen. En annan respondent beskriver det som ifall man är duktig i sin roll men inte 

känner en gemenskap, kommer det förmodligen påverka ens prestation och relation till 

arbetet, vilket bidrar till försämrade resultat.  

 

” Så för oss är varje process unik, så sitter jag med två parallella processer, så är det oftast två olika 

personligheter jag söker.” 

-Rekryterings & Konsultchef på rekryteringsföretag B 

 

Respondenterna berörde inte egenskapen att individen ska vara optimistisk, vilket Fugate m.fl 

(2004) bedömer tillhör dimensionen av den personliga anpassningsförmågan. Dock anser jag 

att optimism och öppenhet är relaterade, eftersom det krävs en positiv inställning för att kunna 

vara öppen inför nya situationer.  

5.3 Socialt kapital  

Det sociala kapitalet beskrivs av Fugate m.fl. (2004) som individens sociala nätverk i form av 

de kontakter som denne innehar, vilken kan ha en avgörande betydelse för anställningen.  Det 

fanns inget klart mönster mellan respondenternas tankar kring det sociala kapitalet och dess 

inverkan avseende det sociala nätverket. Vissa menar att det inte är nödvändigt med ett 

kontaktnät för att man lättare ska lyckas få arbete, utan att det är rekryteraren som blir 



 

 
 
20 

kandidatens nätverk. Detta eftersom rekryteraren är förmedlare av kandidatens kvalifikationer 

och egenskaper, vid ett första stadie. Dock är inte betydelsen av det sociala kapitalet kopplat 

till kandidatens egenskaper menar man, utan baseras snarare på vilken roll man söker.  Det 

kan i vissa roller vara av stor vikt att man har med sig ett stort kontaktnät in i organisationen. 

Det fungerar som en tillgång i arbetet, då man exempelvis kan skapa event för att 

marknadsföra företaget och etablera det.  

 

” Men däremot finns det roller där du måste ha det, som säljroller till exempel, ska du gå in och sälja 

elektroniska komponenter, då måste du ha varit i den branschen tidigare och ha erfarenhet, och kontakter. Men 

då är det kopplat till roll, inte så mycket egenskaper i sig. ” 

-Rekryterings och Konsultchef på rekryteringsföretag B  

 

På ett av rekryteringsföretagen efterfrågar de kandidatens fritidssysslor och aktiviteter utanför 

arbetet. Man kan genom dessa svar dra slutsatser om en person exempelvis har 

ledarskapsförmågor, sociala egenskaper eller är aktiv. Övriga respondenter anser att det 

sociala nätverket kan vara en tillgång för kandidaten, om man har kontakter i flera olika 

branscher. Även om det inte är närstående kontakter så bidrar nätverket till att man med större 

sannolikhet kommer i kontakt med någon bekant, som blir ens ”inkörsport” inom en bransch. 

Detta behöver inte innebära att man tilldelas arbete menar respondenterna, utan ger en 

förutsättningar. Som Fugate m.fl. (2004) skriver, innebär det även enligt respondenterna att 

individen får en positiv upplevelse av att den har förmågan och chansen att lyckas.  

 

”De kan få perspektiv på hur branschen ser ut och på vilket sätt man ska höja sig för ökad chans att bli anställd. 

Men nätverket är såklart ingenting som vi efterfrågar vid en anställning, det är bara en givande faktor för 

personen.” 

-Rekryteringsansvarig på rekryteringsbolag D 

5.4 Anställningsbarhet 

För att erhålla känslan av att man är anställningsbar ska man enligt Fugate m.fl (2004) beakta 

ovanstående dimensioner. Dessa i samspel med varandra förstärker upplevelsen hos individen 

oberoende av dess anställningsstatus. Samtliga respondenter uppgav att begreppet 

anställningsbarhet inte är något de använder i sitt dagliga arbete. Men baserat på roll, förhåller 

de sig till kriterier vilket de identifierar genom intervjuer och referenstagning. Detta påvisar 

det som Fugate m.fl. menar, att det finns faktorer som individen försöker att uppnå, baserat på 

arbetsgivarnas efterfrågan. Alltså förhåller sig respondenterna till olika faktorer och kriterier, 
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likt employability, men benämner det inte som anställningsbarhet. Detta troligen på grund av 

den uppfattning de har av begreppet, vilket är individens upplevelse av den 

anställningsbarhetsgrad den har. Respondenterna ansåg att anställningsbarhetsbegreppet 

uppfattas som individens perspektiv och det individuella ansvar denne har över sin 

anställningsbarhetsgrad. Salomonsson (2003) samt Sandberg (2016) menar att samhället har 

förändrats och ansvaret har övergått från organisationerna, till individen, att utvecklas och bli 

attraktiv på arbetsmarknaden. Som jag tidigare redogjort för, är det svenska begreppet 

anställningsbarhet inte lika omfattande som den amerikanska definitionen av employability 

(Löfgren Martinsson 2008). Respondenterna talar istället om kompetens, vilket enligt dem är 

alla de krav och kriterier som arbetsgivaren eftersöker hos kandidaten. Detta kan kopplas till 

tidigare fråga om anställningsbarhet, och beskriver anställningsbarhet bäst menar de. 

Kompetens är de egenskaper och kunskap som kandidaten har samlat på sig och som kommer 

att avgöra hur den utför sitt arbete. Vidare finns en distinktion mellan ifall kandidaten skall 

anställas internt eller externt, alltså till kund. 

 

”…de kommer till ett proffs och säger ”den här vill vi ha”…. Och då är de det som gäller. Om man själv sitter i 

en rekryterande roll, då kan man jämka mycket mer på olika saker, som exempelvis kompetens, för man vet att 

det är något som man inom företaget kan utveckla och växa in i.”  

-Rekryterings & Konsultchef på rekryteringsföretag B 

 

På bemanningsföretaget och telemarketing företaget finns det specifika kriterier som måste 

uppfyllas av samtliga arbetstagare för att kandidaten ska vara kompetent. Individens sociala 

förmåga är av stort värde, att ha egenskapen att kunna uttrycka sig och övertyga andra om 

sina åsikter och tankar. Detta har enligt Salomonsson (2003) blivit en allt viktigare egenskap i 

och med konkurrensen som råder. Yrkeskvalifikationerna kompletteras av de personliga 

egenskaperna för att man ska vara mer unik, vilket betraktas som ytterligare en kompetens 

(Salomonsson 2003). Att kunna utföra arbetet kommer i första hand och göra ett bra jobb 

baserat på den kompetens man har. Att vara snabblärd är ytterligare en kompetens som man 

gärna ser kandidater ha, eftersom att det finns olika rutiner i olika organisationer. Samtidigt 

som man som telefonförsäljare måste anpassa sig efter systemuppdateringar och verktyg som 

förbättrar upplevelsen för kunden.   

 

“Kompetens är dels det som man kan se på pappret, alltså utbildning och erfarenhet, men innefattar även hur 

kandidaten fungerar socialt och i samarbete med andra.”  

-Konsultchef på bemanningsföretag A 
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Som man kan se utifrån den teoretiska modellen, behöver samtliga dimensioner 

uppmärksammas av individen för att denne ska erhålla känslan av anställningsbarhet.  

Dimensionerna och egenskaperna som innefattas har sin egen betydelse, men det inte förrän 

de kompletteras och interagerar med resterande dimensioner som upplevelsen av 

anställningsbarhet framkommer. Därför är modellen uppdelad i tre olika dimensioner, 

eftersom att det går att tala om komponenterna separat. Dock är det samverkan mellan 

samtliga dimensioner som genererar individens upplevelse av anställningsbarhet.   

6. Diskussion 

Att vara anställningsbar låter i de flesta öron som ett etablerat begrepp som används av 

arbetsgivare. Med konkurrensen som råder på arbetsmarknaden vill alltfler utveckla sina 

kunskaper för att uppfylla de kriterier som krävs. Så vad har rekryteringsansvariga för syn och 

uppfattning av detta begrepp vid rekryteringsprocesser? Vilka kriterier är det som styr? Syftet 

för denna undersökning har varit att studera begreppet anställningsbarhet ur ett 

organisationsperspektiv. Jag har arbetat utifrån följande frågeställningar: 

 

-Vilken förståelse har de intervjuade rekryteringsansvariga av begreppet anställningsbarhet?  

-Hur förhåller de sig till anställningsbarhetens olika komponenter och vilken relevans 

tillskriver de dem i rekryteringsprocessen?  

6.1 Vilken förståelse har de intervjuade 

rekryteringsansvariga av begreppet 

anställningsbarhet? 

De rekryteringsansvariga jag intervjuat använder sig inte av begreppet anställningsbarhet 

(employability) i sitt dagliga arbete. De förhåller sig till individens kompetens, vilket består av 

enskilda kriterier. Dessa kriterier och egenskaper överensstämmer med de komponenter som 

finns i anställningsbarhetsbegreppet. Anställningsbarhet uppfattas som individens egen 

förmåga att påverka sin kompetens, och göra sig attraktiv på arbetsmarknaden. 

Respondenterna lägger fokus vid kandidaters kompetens, och de menar att dessa 

överensstämmer med de flesta komponenter som employability består av i den teoretiska 

modellen. Således förhåller de sig till faktorer och egenskaper som innefattas i begreppet i 

sina processer, utan att benämna det som anställningsbarhet. Man vill inte låsa sig fast vid 
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anställningsbarhet i form av enskilda egenskaper, eftersom individer har olika kombinationer 

av kunskap och personlighet. Någon som man till en början inte anser passar in utifrån 

kompetenskraven, kanske efter en intervju visar sig lämplig baserat på andra kriterier.  

6.2 Hur förhåller de sig till anställningsbarhetens 

olika komponenter och vilken relevans tillskriver 

de dem i rekryteringsprocessen? 

Det framkom att de rekryteringsansvariga genom intervjuer samt referenstagningar beaktar 

kandidaters kompetens. Kompetensen är det som arbetsgivaren eftersöker hos kandidaten, 

vilket samtidigt innebär att det är vad kandidaten har ett erbjuda. Eftersom att man rekryterar 

till andra kunder, är det svårt att uppge enskilda kriterier som innefattas i kompetensen. De 

egenskaper som man genomgående är ute efter är den sociala förmågan, att man är snabblärd 

och flexibel, har en ambition samt att man har relevant utbildning för rollen. Samtliga 

egenskaper finns med i Fugate m.fls. (2004) modell där personlig anpassning, karriärsidentitet 

och socialt kapital ingår. Karriärsidentiteten i form av att kandidatens tidigare 

arbetslivserfarenhet samt utbildning är en viktig faktor, då det är av stor vikt att man har en 

ambition och vision med arbetet. Denna förståelse av det egna arbetet blir en bidragande 

faktor för den arbetsprestation man har och effektiviseringen av organisationen.  

 

Respondenterna menar att resultatet av en arbetstagare som har en ambition och som är 

dedikerad till sitt arbete, blir att man ständigt vill nå nya mål. När man som arbetsgivare kan 

förse individen med utveckling i arbetet, resulterar det i goda framgångar för båda parter.  

 Med effektivisering tolkade jag det som en ekonomisk tillväxt för organisationerna, vilket 

Sparrhoff  (2016) talar om, trots att detta inte var något uttalat. Man ifrågasätter dock 

regelbundet kunder som efterfrågar kandidater med ett visst antal års erfarenhet, detta 

eftersom man då begränsar sig avsevärt och kan gå miste om bra kompetens. Det är inte alltid 

de med mest erfarenhet som bidrar mest till arbetet, utan det kan handla om att anställa någon 

som har andra perspektiv. De finns även de företag som inte vill att kandidaten ska vara 

utbildad, eftersom man inte vill att arbetstagaren ska vara fyrkantig, vilket i övriga 

organisationer istället definieras som att vara erfaren. Förmodligen är detta i mer service och 

praktiska yrken som man föredrar att forma arbetstagaren utifrån organisationens arbetssätt. 

Kandidaters anpassningsförmåga är viktig både när det gäller sociala aspekter, då man hamnar 

i nya situationer, men även den geografiska rörligheten man har. Flexibilitet uppfattas som ett 
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klyschigt begrepp, men innefattar och beskriver samtliga faktorer av anpassningsförmågan 

bra. Att ha en öppen inställning gör en mer mottaglig för att klara av oförutsedda situationer, 

och arbetsgivaren kan räkna med att man inte blir låst utan handlingsförmåga i dessa lägen, 

vilket Lindelöw Danielsson (2003) beskriver som en känsla av uppgivenhet. Om man istället 

påvisar att man kan ta eget initiativ och lösa problemet, kan det bidra till en tillit. Arbetsgivare 

kan lättare fördela arbetskraften efter det behov som råder med flexibla arbetstagare. En 

egenskap som ger upphov till anpassningsförmågan, är individens självförtroende, därför är 

detta en komponent som man eftertraktar. Självförtroendet utgör grunden i samtliga 

dimensioner, då det resulterar i en tro på den egna förmågan vad gäller arbetet och ens 

individuella kompetens. Man kan genomgående se självförtroendets inverkan i processen, då 

det börjar med att kandidaten ska sälja in sig själv i processen, och att den som stöd för varje 

egenskap har självförtroendet som stöd. Att vara lyhörd, ha samarbetsförmåga och ta initiativ 

är ytterligare personliga egenskaper som man ofta beaktar. Vidare finns en motsättning mellan 

att ha stort självförtroende och att vara samarbetsvillig. Dessa egenskaper kan krocka i form 

av att man gärna värderar den egna förmågan som det med bäst utfall, och reducerar sin 

förmåga att samarbeta med andra.  

 

Det sociala kapitalet avseende individens sociala nätverk kan ha en betydande roll, ur ett 

organisatoriskt perspektiv. Detta eftersom att individen i sin arbetsroll kan bidra med sitt 

breda kontaktnät inom branschen. Man kan anordna konferenser, event och etablera företaget 

genom de människor man vet har en betydande roll i branschen. Det individuella perspektivet 

på begreppet kan istället tänkas vara att man har tillräckligt med kontakter. Detta kan innebära 

att man får en inblick i branschen och således kanske snabbare tillträde till yrket framför 

utomstående. Därav kan man se en distinktion i detta begrepp, baserat på vilket perspektiv 

man har, trots att båda är kopplade till individen. Jag anser att man får ofta i dagen samhälle 

höra att det är givande att ha rätt kontakter, för att öka sina chanser att få in en fot i vissa 

branscher. Jag tror vidare denna faktor är något som sker i skymundan, eftersom man vill 

påvisa att man ger alla kandidater samma förutsättningar att tilldelas arbete. Det skulle 

förmodligen skapas en viss skepsis för organisationen om det framgick att man genomgående 

använder sig av bekanta för att tillsätta roller. Ett sätt att ta reda på vilken typ av person 

kandidaten kan tänkas vara, är genom att få dem att berätta vad de har för sysselsättningar 

utanför arbetet. På detta sätt kan egenskaper om ledarskap, extrovert, kreativ och liknande 

komma fram.  Inom anställningsbarheten beaktar rekryteringsansvariga kandidatens 

kompetens i form av erfarenhet, kunskap och arbetserfarenhet, men man tar även hänsyn till 
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dess personliga egenskaper. Vad som står på kandidatens CV eller examensbevis, utgör inte 

den enda grunden för att den ska vara kompetent. Det är även viktigt att ha sociala egenskaper 

och passa in i organisationskulturen.  

Man kan finna avsaknad av egenskaper i teorierna om kompetens samt social kompetens, i 

förhållande till anställningsbarhet teorin. Detta avseende exempelvis karriärsidentiteten och 

individens ambition i arbetet, som inte berörs i teorin. Trots att det enligt respondenterna är 

kompetens som de beaktar i sitt arbete, så finns inte alla komponenter med i tidigare studier 

av kompetens. Det här indikerar på att den teoretiska modellen av anställningsbarhet berör en 

sida av anställningsbarheten som arbetsgivare beaktar, utöver kompetens. Samtliga 

respondenter tog även upp vikten av att kunna sälja in sig själv under rekryteringsprocessen. 

Detta framgår även i teorin om anställningsbarhet samt hur man erhåller upplevelsen av att 

vara anställningsbar. Denna känsla resulterar i att man får en tro på den egna förmågan och 

lättare kan sälja in sig själv, vilket arbetsgivare finner som attraktivt och framförallt givande. 

Kompetensteorierna omfattar inte denna aspekt som teorin om anställningsbarhet gör, vilket 

påvisar begreppets bidragande faktor.  

 

Jag anser att det organisatoriska perspektivet både beaktar kandidatens personliga egenskaper 

samt kunskap inför en tillsättning. Det går inte att endast lägga fokus på de sociala 

egenskaperna, eller den yrkeskompetens individen besitter. Utan respondenterna menar att 

både de sociala egenskaperna och yrkeskompetensen har en betydelse, men att de väger olika 

tungt baserat på arbetsroll. För vissa yrken är det av stor vikt att man har arbetslivserfarenhet 

från branschen, medan det i andra roller är av större vikt att man har en vision och viljan att 

lyckas. Jag vill klargöra att denna syn på anställningsbarhet och dess dimensioner utifrån ett 

organisatoriskt perspektiv, endast baseras på de respondenter som jag kommit i kontakt med. 

Detta resultat täcker inte samtliga arbetsgivares och rekryteringsansvarigas syn, och går inte 

att generalisera. Mitt empiriska material har baserats på fyra respondenter, vilket gett mig en 

inblick i deras arbete, men detta går inte att generalisera till samtliga organisationers 

perspektiv och upplevelser av begreppet. Resultatet hade möjligen sett annorlunda ut med fler 

respondenter, eller annan typ av bransch. Men eftersom jag hade svårigheter att finna större 

utbud av respondenter, fick jag begränsa mig till dessa. Jag hade velat ha med respondenter 

från flera olika branscher, så att jag på ett djupare plan kunde finna enskilda egenskaper som 

genomgående finns med på arbetsmarknaden. 
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Jag anser att oavsett vilken kravspecifikation man utformat för en roll, så har det intryck man 

får av kandidaten vid ett första möte, en betydelse. Arbetsgivare vill givetvis effektivisera sin 

organisation och göra den mer lönsam genom bra arbetskraft, vilket Berntson (2008) menar 

utgör grunden i en organisation. Därför utformar man en kravspecifikation som påvisar vilka 

egenskaper en idealisk arbetstagare ska ha, men i slutändan handlar det även om att personen 

ska passa in i organisationen, fungera i samarbete med övriga anställda och vilket intryck 

individen ger. En faktor som jag inte efterfrågade utifrån min teoretiska modell, och som 

heller inte uppkom av respondenterna, avsåg hur man kan skilja anställningsbar från icke- 

anställningsbar. Är någon som har ett stort löneanspråk i förhållande till den kompetens den 

besitter, någon som är icke-anställningsbar? Är man icke-anställningsbar om man sticker ut 

avseende det ”yttre skalet”, likt tatueringar eller piercingar? Det går därför att studera vidare 

kring anställningsbarhet och dess olika perspektiv.  

 

Man kan även studera hur de ser ut längre fram i anställningen, exempelvis hur organisationer 

förhåller sig till de anställda gällande kompetensen. Många företag har någon form av 

kompetensbaserade utbildningar och föreläsningar där de stöttar sina anställda i att utvecklas, 

förbättras individuellt samt uppnå gemensamma mål. Det framgick genom intervjuerna att 

man inom telemarketingbolaget och ett av rekryteringsföretagen har olika typer av tävlingar 

emellanåt för att motivera de anställda. Dessa är dels kopplade till det egna arbetet, och till det 

resultat företaget åstadkommer i helhet. De menar att det är ett bra sätt att få en omväxling i 

arbetet, samtidigt som man utvecklas i och med erfarenheten man får. Man skulle därav kunna 

studera hur man följer upp de olika kriterier som man efterfrågar vid en anställning. Dock har 

jag vänt mig till rekryteringsansvariga vars dagliga arbete är att kontinuerligt tillsätta roller, 

och därför är det många olika egenskaper och faktorer som innefattas baserat på roll. Men om 

jag istället hade valt att studera tillsättningar av högre positioner, likt VD eller chefs-

positioner där man headhuntar till rollen, hade man troligen kunnat utläsa mer unika 

egenskaper. Dessa egenskaper hade kunnat kopplas direkt till arbetet och motiverats ur ett 

mer undersökande perspektiv, eftersom det avser en enskild roll. 
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Bilaga 1 

 

Intervjuguide 

 

 

1. Vad är din roll på företaget? (Hur länge har du haft denna position?) 

2. Vad är detta bolag för verksamhet? 

Rekryteringsprocessen 

3. Hur brukar er rekryteringsprocess gå till? 

-vilka verktyg använder ni er av? 

4. Hur tänker ni när ni gör ert urval? 

Anställningsbarhet 

5. Förekommer begreppet anställningsbarhet i ditt dagliga arbete? 

- På vilket sätt, hur definierar ni det? Använder annan beteckning? 

6. Vad krävs för att ni ska se en kandidat som anställningsbar?  

- Hur identifierar ni detta hos kandidaten? 

7. Vad innebär kompetens för er här på X? (Definition, samt vikten av det) 

Karriärsidentitet 

8. Hur tungt väger kandidatens tidigare erfarenhet och kunskap? 

- Är det viktigt att man har ”rätt” utbildning? 

9. Hur viktigt är det att kandidaten har stor arbetslivserfarenhet? 

-Varför ja/nej 

10. Är det av stor vikt att kandidaten är karriärsinriktad? 

- Om ja, vad kan detta generera? 

Personlig anpassningsförmåga 

11. Hur förhåller ni er till att man ska vara flexibel? 

-Definition 

- Hur efterfrågar ni detta, kan du ge ett exempel? 

-Hur tar detta form i arbetet? 

12. Är självförtroende viktigt hos en kandidat?  

- Varför är det betydelsefullt? 
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13. Hur värderar ni kandidatens personliga egenskaper? 

14. Vilka egenskaper anser du att ni värderar högst vid en anställning? 

- Varför just dessa egenskaper? 

Social kapital 

15. Ställer ni frågor om kandidatens sociala kapital (nätverk)? 

- Kan du ge exempel på hur ni formulerar er i sådan fråga? 

- Hur kopplar ni detta till arbetet, beroende på svaret ni får? (Vad har det för 

betydelse) 

Övrigt 

16. Är det något du vill tillägga eller känner att jag inte berört avseende din syn på 

anställningsbarhet? 

17. Kan jag återkomma ifall jag har någon 
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Bilaga 2 

 

Informationsbrev till deltagare 

 

 

Hej, 

 

Mitt namn är Elnoosh Farhoudfar. Jag studerar Sociologi III vid Stockholms universitet, och 

skriver min C-uppsats denna termin. Mitt syfte är att undersöka anställningsbarhet ur ett 

organisationsperspektiv och hur man identifierar detta hos de arbetssökande i 

rekryteringsprocesser. Jag är väldigt tacksam att du som rekryteringsansvarig visat intresse för 

att delta i en intervju, då den kompetens du besitter är betydelsefull för min undersökning.  

 

Intervjun beräknas ta cirka 40 minuter och vid godkännande från dig som respondent, 

kommer jag att banda samtalet. Du kommer att vara anonym, och likaså företaget i fråga. 

Givetvis kommer du att få tillgång till det slutgiltiga resultatet, om så önskas. Deltagandet är 

helt frivilligt, och du kan välja att när som helst avbryta din medverkan, men jag uppskattar 

verkligen ifall jag får möjlighet att ta del av den erfarenhet du har.  

 

 

Vid frågor eller funderingar kan du kontakta mig på: 

Mobil nr. XXX XXXXXXX 

 

 

Projektet handleds av Elisabet Lindberg 

 

 

Tack på förhand! 

Elnoosh Farhoudfar 


