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Sammanfattning 

Utvecklingen på dagens arbetsmarkanden har förändrat kraven som ställs på arbetssökande. Oavsett 

om individen försöker ta sig in på arbetsmarkanden eller letar nytt arbete så förväntas individen vara 

ständigt tillgänglig och flexibel. Bemanningsföretag har genom en snabb framväxt kommit att bli en 

viktig aktör och arbetesgivare på den svenska arbetsmarknaden. Anställningsbarhet är ett begrepp 

som används flitigt av dessa aktörer, såväl som i många andra diskussioner kring arbetsliv och 

utbildning. Begreppet används i många fall som en indikator för individens attraktionskraft och 

möjlighet att på tidigare nämnda arbetsmarkand skaffa sig ett arbete. Trots detta saknas idag en 

allmängiltig definition av anställningsbarhet inom såväl forskningen som utbildningsväsendet och 

arbetsmarknaden. Syftet med uppsatsen är att bidra med en ökad förståelse kring begreppet 

anställningsbarhet genom att undersöka hur bemanningsföretagens rekrytera i Jämtland definierar 

begreppet anställningsbarhet. Utifrån verksamhetsområdena, bemanning och rekrytering. Studien 

tar avstamp i ett teoretiskt ramverk bestående av tidigare forskning inom framför allt rekrytering och 

anställningsbarhet, samt en sociologisk beskrivning av begreppet anställningsbarhet. Uppsatsen 

bygger på en tematisk analys av sex stycken semi-strukturerade intervjuer med personer verksamma 

inom bemanningsbranschen. Sammanfattningsvis visar resultatet att det i definitionen av 

anställningsbarhet vid bemanning och rekrytering finns både likheter och skillnader. Gemensamt är 

att kandidatens anställningsbarhet grundar sig i huruvida personen stämmer överens med 

kravprofilen, samt av de personliga egenskaperna. Studien visar samtidigt att definitionen skiljer sig 

beroende på om arbetstagaren rekryteras för en kunds räkning, eller om den hyrs ut som 

bemanningskonsult. Att matcha sin arbetsgivares behov framställs därigenom som en avgörande 

faktor för arbetstagarens anställningsbarhet. 
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Förord 

Inledningsvis vill vi rikta ett stort tack till samtliga respondenter för ert trevliga bemötande och 

medverkande i vår studie. Era åsikter, tankar och reflektioner har varit oväderliga för studiens 

resultat. Utan er medverkan hade det inte varit möjligt för oss att skriva denna uppsats. Tack till 

Robert Nilsen på Kornboden som under processen varit ett viktigt bollplank, vilket gav oss idén till 

uppsatsen. Vidare önskar vi tacka våra vapendragare och studiekamrater för ert stöd under arbetet 

med uppsatsen. Sist men inte minst vill vi även tacka vår handledare Malin Bolin, vilken varit en 

bidraganade faktor till att vi kunnat slutföra arbetet med uppsatsen. Något vi självklart är glada och 

mycket tacksamma över. 

                                                        John Estvik och Gustaf Wrangbäck 
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Inledning 

På en allt mer globaliserad och föränderlig arbetsmarknad ställs idag höga krav på de arbetssökande. 

Individen måste vara ständigt tillgänglig när arbetsgivare efterfrågar arbetskraft, såväl som flexibel 

för många olika sorters arbetsuppgifter (Engdahl & Larsson, 2006: 320-323). I denna ekvation har 

bemanningsföretag kommit att spela en allt viktigare roll (Andersson, & Wadensjö, 2004: 3). Genom 

dessa kan en arbetstagare såväl rekryteras som bemannas för en annan kunds räkning (Johnson, 

2010: 17). I denna studie ställer vi frågan om det existerar någon skillnad i vad som gör arbetstagare 

anställningsbar, beroende på om de rekryteras eller bemannas. 

Bemanningsföretag är i dag en etablerad, om än en relativt liten del av den svenska 

arbetsmarknaden. Privata aktörer inom arbetsförmedling var i Sverige förbjudna fram till 1990-talet; 

ett område som tills dess varit monopoliserat av den svenska staten. Idag är dock denna verksamhet 

allmänt accepterad (Johnson, 2010: 16), om än debatterad i fråga om vilka konsekvenser 

bemanningsverksamheten har för berörda arbetstagare och organisationer (Olofsdotter, 2008; 

Svensson, 2011; Garsten, 2009). 

Bemanningsbranschen tillhandahåller en rad olika tjänster inriktade mot kompetens- och 

personalförsörjning, däribland bemanning och rekrytering. Otto Granberg (2011: 407-411) talar om 

att den förstnämnda sker i två huvudsakliga former: personaluthyrning och personalentreprenad. 

Enligt Granberg skiljer sig dessa genom att bemanningsföretaget i det första fallet hyr ut enskilda 

bemanningskonsulter till ett kundföretag. Vid personalentreprenad handlar det om en mer 

omfattande uthyrning, där bemanningsföretaget tillsätter en hel avdelning eller verksamhetsgren. 

Den uthyrde är med andra ord anställd hos bemanningsföretaget för att under begränsad tid, utföra 

arbetsuppgifter hos kunden.  Vid en rekrytering ansvarar bemanningsföretaget för att hitta en 

permanent lösning till kundens personalbehov.  Bemanningsföretaget ansvarar för 

rekryteringsprocessen åt kunden, som sedan anställer den valda kandidaten. Enligt branschens 

intresseorganisation är bemanningsföretagen specialister på rekrytering och en viktig arbetsgivare 

med ett stort antal medarbetare (Bemanningsföretagen, 2013: 2-3) 

En persons möjligheter till anställning påverkas av hur anställningsbar individen är (Garsten & 

Jacobsson, 2004: 8). Anställningsbarhet har i de samhälleliga diskussionerna och inom 

bemanningsbranschen blivit ett populärt begrepp och modeord (Berglund & Fejes, 2009: 11; Garsten, 

2009: 152). Det finns idag dock ingen allmänt vedertagen definition av vad anställningsbarhet 

egentligen är (Björklund, 2009: 137). En vanligt förekommande definition är den som berör 

individens förmåga att erhålla anställning, behålla jobbet, samt att vid behov skaffa sig ett nytt 

arbete (Knight & Yorke, 2004). Beroende på i vilken kontext begreppet används ges det olika innehåll 
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och betydelser. Pedagogikforskaren Gun Berglund (2009: 32) porträtterar detta genom att 

sammanfatta anställningsbarhet utifrån fyra olika perspektiv: individuellt, organisatoriskt, nationellt 

och supernationellt. I diskussioner om arbetsliv och sysselsättning handlar anställningsbarhet t ex om 

matchningen mellan arbetsmarknad och individ. Arbetstagaren förväntas idag vara ständigt lärande, 

ansvarsfull och flexibel, för att på så sätt infria arbetsmarknadens förväntningar (Berglund & Fejes, 

2009: 11). 

Denna uppsats fokuserar på de förutsättningar som bemanningsföretag erbjuder i fråga om att förstå 

begreppet anställningsbarhet, utifrån dess huvudsakliga tjänsteområden: bemanning och rekrytering. 

Tidigare forskning har undersökt vad som kan förutsäga anställningsbarhet, vilket pekat på individens 

formella yrkeskunskaper som en viktig faktor. Detta i form av relevant utbildning och 

kompetensutveckling (Berntson, 2008: 8).  Enligt Garsten (2009: 152, 168) kan anställningsbarhet 

även förklaras genom en persons informella egenskaper och kvalifikationer. Bemanningskonsulten 

måste enligt detta resonemang kunna anpassa sig efter kundens behov. Genom detta framträder en 

flexibel individ, som ur arbetsgivarens perspektiv gör personen anställningsbar. 
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Syfte 

Syftet med föreliggande studie är att undersöka hur rekryterare inom bemanningsbranschen 

definierar begreppet anställningsbarhet.  

 

Frågeställningar 

 

 Hur definierar rekryterare anställningsbarhet vid rekrytering av en bemanningskonsult? 

 Hur definierar rekryterare anställningsbarhet vid rekrytering för kundsräkning? 

 Hur skiljer sig rekryterarens definition av anställningsbarhet beroende på om en person skall 

hyras ut som bemanningskonsult, eller anställas för kunds räkning? 
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Disposition 

Den här uppsatsen handlar om hur rekryterare inom bemanningsbranschen definierar begreppet 

anställningsbarhet, beroende på om den arbetssökande rekryteras som bemanningskonsult eller 

anställs hos en kund. Vi har ovan beskrivit problemområdet och ytligt presenterat 

bemanningsbranschen och begreppet anställningsbarhet. Efter denna läshänvisning följer vår studie, 

vilken grundar sig på intervjuer utförda med yrkesverksamma personer inom bemanningsbranschen. 

Det insamlade materialet från intervjuerna utgör även underlaget till vår diskussion och våra 

slutsatser. 

Förståelsen för hur begreppet anställningsbarhet definieras underlättas av en beskrivning av dagens 

arbetsmarknad, bemanningsbransch, samt hur dessa genomför rekryteringar. Av den anledningen 

inleds uppsatsen med att presentera en något bredare bild, för att därefter närmare behandla de 

teorier som är centrala för vår frågeställning. Under rubrikerna Bemanningsbranschen och 

Verksamhet ges en bredare utläggning om den verksamhet som bedrivs av bemanningsbranschen, 

samt en historisk genomgång av dess framväxt. Under rubriken rekrytering presenteras en kort 

överblick av rekryteringsförfarandet. 

Under rubriken Tidigare forskning pressenteras ett antal olika forskningsstudier kring begreppet 

anställningsbarhet; forskning som bland annat belyser hur begreppet upplevs och beskrivs av 

individen, samt som vad kan bidra till att förbättra en individs anställningsbarhet. Vidare 

pressenteras forskning kring anställningsbarhet kopplat till personliga egenskaper och formell 

utbildning. 

Efter detta avsnitt följer rubriken Teori. Där presenteras bland annat Bernard Gaziers syn på 

begreppet anställningsbarhet, samt dennes teori om anställningsbarhet som ett dynamiskt fenomen. 

Dessa teorier och den tidigare forskning som pressenterats är central för den avslutande 

diskussionen och är således återkommande genom hela uppsatsen. 

Under metodavsnittet presenteras studiens tillvägagångsätt. Avsnittet går igenom de förberedelser 

som gjorts, samt hur datainhämtning och dataanalys genomförts. Därefter redovisas studiens 

resultat, där utdrag ur intervjuerna, tillsammans med de tolkningar som gjorts av materialet. Citaten 

och tolkningarna presentars i tre tematiskt grundade tabeller, vilka tillsammans utgör vårt resultat. 

Tabellerna är uppdelade kring tre centrala teman med ett antal underteman, vilka haft en central 

betydelse för undersökningen. Under denna rubrik gör vi även en analys av varje enskilt tema, i 

relation till såväl varandra som till tidigare forskning och våra utvalda teorier kring 

anställningsbarhet. 
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Uppsatsen avslutas med en metod-, resultat- och analysdiskussion, där vi delger våra personliga 

tankar och åsikter. Vi resonerar kring implikationerna av resultatet, samt vilka möjligheter och 

problem forskningen inom anställningsbarhet kan tänkas möta i framtiden. 
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Bakgrund 

Bemanningsbranschen 

Bemanning är en benämning på åtgärder som företag och organisationer tillgriper för att lösa och 

tillgodose sin egen personalförsörjning. Bemanning kan utföras på flera olika sätt, t ex genom att den 

nya medarbetaren rekryteras för en särskild tjänst eller att ett bemanningsföretag rekryterar 

personen som sedan anställs av kunden. Bemanning kan även ske genom att en konsult hyrs in 

(Granberg, 2011: 406-407). 

De privata arbetskraftsförmedlarna var, med få undantag, förbjudna i Sverige till och med år 1993 

(Statens Offentliga Utredningar [SOU], 1997; SOU, 2011: 5: 51). Detta förbud hade sin grund i 1933 

års ILO-konvention (Internationella arbetsorganisationen), vilken fastslog att samtliga privata 

arbetsförmedlingar skulle avvecklas. Genom ett tillägg till denna lag förbjöds år 1942 även uthyrning 

av personal, då bemanningsarbete kom att likställas med arbetsförmedling. Med tiden kom dock 

förbudet att luckras upp (SOU 2011:5: 52), för att slutligen avregleras helt den 25 mars 1993. Under 

samma år biföll riksdagen en ny proposition och lagstiftning, vilken avvecklade det statliga 

monopolet inom arbetsförmedling (Johnson 2010: 85). I och med detta öppnades formellt dörren till 

den svenska arbetsmarknaden för bemanningsbranschen (SOU, 1997). Sedan avregleringen år 1993 

har bemanningsbranschen tilltagit allt mer i omfattning. Från att under 1990-talets mitt sysselsätta 

5000 personer, till att vid millennieskiftet omsätta omkring 42 300 personer (SOU, 2011:5: 54). Även 

om bemanningsbranschen vuxit sedan avregleringen är dess penetrationsgrad på den Svenska 

arbetsmarknaden fortfarande relativt låg. Andelen människor som i Sverige sysselsätts genom ett 

bemanningsföretag uppgick år 2013 till 1.5% (Bemanningsföretagen, 2014a: 4). De som anlitar 

företag inom bemanningsbranschen återfinns till största del i den privata företagssektorn, och enbart 

15 % av branschens kundsegment utgörs av offentligt finansierade- verksameter 

(Bemanningsföretagen, 2013a: 6). 

Verksamhetsområden 

Bemanningsbranschen utgörs idag mestadels av olika kompetensförsörjningsföretag, vilka enligt 

Johnson (2010: 17) karaktäriseras genom tre olika verksamhetsoråden: bemanning, rekrytering och 

omställning. De förstnämnda områdena, bemanning och rekrytering, innefattar åtgärd som syftar att 

tillfoga olika organisationers anställningsbehov, såväl som säkerställa dess befintliga personal- och 

kompetensförsörjning. Detta sker vanligen genom att organisationen i fråga anställer en 

medarbetare, köper konsulttjänster eller att hyra in hela eller delar av sin personalstyrka (Granberg, 

2011: 407, 413).  När ett företag anlitar bemanningsbranschen för sin personalförsörjning kan denne 

välja mellan två former av bemanning: uthyrningen eller entreprenad. Vid Personaluthyrning är 
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personalen anställd hos bemanningsföretaget, för att därefter utför sina arbetsuppgifter hos ett 

annat företag, d.v.s. kundföretaget (Granberg, 2011: 407; Johnson 2010: 17). Tidsperioden som 

bemanningspersonalen kan vara uthyrd till ett företag varierar kraftigt. Uthyrning är enligt den egna 

branschorganisationen, Bemanningsföretagen, det enskilt största verksamhetsområdet inom 

branschen (Bemanningsföretagen, 2013: 4-5) Bemanningsföretaget har vid den här formen av 

bemanning arbetsgivaransvaret för den uthyrde, medan kundföretaget har ansvarar för 

arbetsledningen (Johnson 2010: 17). Vid personalentreprenad, eller Insourcing, har 

bemanningsföretaget anlitats för att driva (Bemanningsföretagen, 2013: 5) en verksamhet eller 

avdelning och förse denna med personal. Tillskillnad från den första typen av bemanning, ligger 

personalansvaret här helt på bemanningsföretaget där personalen är anställd. (Granberg, 2011: 410) 

Liksom andra företag arbetar även bemanningsföretagen med rekrytering (SOU 2011:5: 56). När ett 

företag ämnar anställa en ny medarbeta kan ett bemanningsföretag anlitas för att sköta denna 

process (Granberg, 2011: 411). Enligt bemanningsföretagen (2014b: 21) avser rekrytering 

verksamhet där bemanningsföretaget har i uppgift att presentera möjliga kandidater för en särskild 

tjänst hos kundföretaget. Bemanningsföretaget utför hela eller delar av rekryteringsprocessen som 

syftar till att hitta den kompetens som kunden efterfrågar. Arbetet kan innefatta allt från 

annonsering, urval, intervjuer och referenstagning, till att presentera de slutgiltiga kandidaterna för 

kunden (SOU 2011: 5: 57; Granberg, 2011: 411; Bemanningsföretagen, 20014b: 27; Johnson 2010: 

17). 

Vid omställning medverkar bemanningsföretaget till att förändra personalsammatsättningen hos 

kundföretaget (SOU 2011:5: 57).  Förändringarna görs antingen genom att omplacera kundens 

medarbetare inom företaget eller övergång till anställning hos ett annat företag. Utöver det är det 

också vanligt att utbildningsinsatser förbereds i en sådan process (Granberg, 2011: 411). Omställning 

kan även avse jobbcoachning, jobbförmedling, samt etableringslots till personer som nyligen anlänt 

till Sverige. 

Rekrytering 

Malin Lindelöw Danielsson (2003) hävdar att människan kommit att bli företagens viktigaste resurs 

och tillgång. För att hävda sin position på arbetsmarknaden har det blivit avgörande för 

organisationen att hitta och attrahera människor med den kompetens som efterfrågas. Att företaget, 

efter att ha anställt personen, även kan behålla och utveckla denne i linje med företagets målsättning 

anses som mycket viktigt. Den handling som möjliggör att företaget kan hitta och attrahera den 

eftertraktade kompetensen benämns ofta som rekrytering (Granberg, 2011: 413). Detta kan vara allt 

från att hitta företagets nya VD till en tillfällig vikarie eller sommarjobbare(Lindelöw, 2003: 40). 
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Rekrytering syftar således till att tillgodose företagetens personalbehov, dvs: hitta rätt person till rätt 

position (Granberg, 2011: 413; Lindelöw, 2003: 22). Vägen till att anställa en ny medarbetare sker 

vanligen i flera steg (Lindelöw, 2003:40, ), vilket ofta omnämns som en rekryteringsprocess (Barber, 

1998: 5). Under processen används enligt Lindelöw (2008: 22–26) olika rekryteringsmetoder, så som 

kompetensbaserade intervjuer eller arbetsprover, för att höja validiteten i rekryteringen. Det handlar 

med andra ord om olika metoder vars syfte är att underlätta i processen att hitta och välja rätt 

personer till särskilda tjänster. Beroende av exempelvis tjänstens karaktär eller betydelse varierar 

omfattningen av rekryteringsprocessen. Vid rekrytering av nyckelpositioner blir processen mer 

omfattande och grundlig än vid rekrytering av exempelvis sommarvikariat. Enligt Lindelöw delas 

rekryteringsprocessen upp i tre olika delar: 

1. Det första föreberedandestadiet av rekryteringsprocessen innefattar att ett behov 

identifieras, att kravprofil och befattningsbeskrivning upprättas samt att ett val görs kring 

annonsering (Lindelöw, 2003:41–43). Enligt Lindelöw bör kravspecifikationen innefatta alla 

delar som är av betydelse för att utföra arbetet(Lindelöw, 2003:61). 

2. Sökprocessen innefattar de handlingar från att första den första ansökan inkommer till att 

skriva anställningsavtal samt meddela de kandidater som inte blev anställda. Denna del 

innehåller gallring, valideringsmetod och urval (Lindelöw, 2003:41, 43-53). Urval är den del i 

rekryteringsprocessen som syftar till att besluta om vem av de sökande som ska få 

arbetet/tjänsten(Granberg, 2011: 413) 

3. Den sista fasen i rekryteringsprocessen är den så kallade Introduktionen. Den nyanställde ska 

introduceras till organisationen och sina nya arbetsuppgifter. Denna fas innefattar även stöd 

eller coachning samt uppföljning. Detta syftar till att personen känner sig välkommen och för 

att underlätta att personen kommer igång med sina arbetsuppgifter (Lindelöw, 2003: 41-56). 

Förtydligande 

Vidare i uppsatsen kommer bemanning referera till den verksamhet genom vilket bemanningsföretag 

hyr ut sin personal till kundföretag. Den tjänst där bemanningsföretaget är anlitat för att sköta 

rekryteringen åt ett kundföretag kommer vidare att refereras till som rekrytering åt kund. ( Johnson 

2010: 17) Notera att rekrytering sker i båda fallen då det avser en metod genom vilken ett 

personalbehov tillfredställs (Granberg, 2011: 406). Skillnaden ligger huruvida det är kunden eller 

bemanningsföretaget som anställer personen, samt vart den rekryterade kandidaten skall utföra sitt 

arbete (Johnson 2010: 17). 
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Tidigare forskning 

Mot den bakgrund vi nu presenterat framträder således vårt huvudsakliga intresse för detta 

undersökningsområde. Anställningsbarhet har kommit att bli ett allt viktigare begrepp inom såväl 

utbildningsväsendet som för många aktörer på dagens arbetsmarknad. Detta, i kombination med att 

arbetsmarknaden kommit att karaktäriseras allt av globalisering och transnationella företag, ställs 

helt nya krav på arbetstagaren. Vi hävdar att denna studie är ytterst nödvändigt ur detta perspektiv, 

då det än idag saknas en allmänt vedertagen definition av vad anställningsbarhet faktiskt är. Vår 

förhoppning är därigenom att denna studie kan komma att minska gapet mellan arbetsgivare och 

arbetstagare, i fråga om att tillgodogöra sig arbetskraft på arbetsmarknaden på ett effektivt sätt. 

Anställningsbarhet kan således betraktas som en brygga mellan den arbetssökande och den tjänst 

som denne kandiderar för. Vårt intresse med denna studie bör därigenom betraktas som ett sätt att 

förstå denna distans. Vi hoppas att resultatet av uppsatsen kan bidra till att problematisera hur 

rekryterare inom bemanningsbranschen använder begreppet, beroende på vad de skall rekrytera en 

kandidat som. 

Rekryteringsprocessen 

Pernilla Bolander (2002) visar genom sin avhandling att rekryteringprocessen sällan utförs i enlighet 

med facklitteraturens principer, eller genom de steg och principer som preciseras i olika 

urvalsmodeller. Vidare beläggs det även att utgångspunkten vid nyrekrytering är individen som 

tidigare innehaft tjänsten i fråga, och att det sällan görs noggranna arbetsbeskrivningar utifrån annat 

en denna person. Användandet av gamla kravprofiler är med andra ord vanligt förekommande. 

Vidare dras slutsatsen att det beslut som fattas inte enbart styrs av de urvalskriterier som 

sammanfattas i kravprofilen.  Detta då rekryteringsprocessen oftast inte är en helt formell eller 

objektvit informationsbehandlingsprocess, utan är generellt sett en mer informell och intuitiv 

process (Bolander, 2002: 207). Studien ifrågasätter dock synen på rekryteringsprocessen som en 

subjektiv process, i vilken de ansvariga rekryterarna har möjlighet att fatta beslut efter ett allt för 

stort eget tycke (Bolander, 2002: 207-208). 

Anställningsbarhet  

Det övergripande syftet med artikeln The Concept of Employability är att bidra till debatten om 

anställningsbarhet. Detta försöker McQuaid och Lindsay (2005; 197) göra genom att analysera hur 

begreppet använts i framförallt Storbritannien, men även på en mer internationell nivå.  Vidare förs 

också en diskussion om begreppets värde som verktyg för att analysera policydokument. Författarna 

uttrycker slutligen en vilja att skapa ett mer användbart strategiskt område för att definiera 

begreppet.   
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Enligt författarna används begreppet i en mängd olika sammanhang inom vardagliga 

diskussionsområden, i utbildnings- och politiska syften, samt inte minst för att förklara 

arbetsmarknadens krav. I dag används begreppet bland annat som en del i styrningen av utbildnings- 

och arbetsmarknadspolitik på lokal, regional, nationell och internationell nivå. Begreppets inverkan 

på arbetsmarknadspolitiken kommer, enligt McQuid och Lindsay, bland annat av det faktum att det 

använts för att specificera målen för ekonomiska strategier och åtgärder. (2005; 197-199) 

Anställningsbarhet anses idag vara ett modeord med stort inflytande på framför allt arbetsmarknad 

och utbildningsväsenden, trots att begreppet saknar en allmängiltig definition. Generellt menar 

McQuaid och Lindsay att innebörden av begreppet skiftar, beroende på om fokus ligger på mer 

personliga aspekter eller individens arbetsberedskap. Betoning kan även göras på faktorer som 

påverkar individens möjlighet att skaffa, byta eller förbättra sitt arbete. (McQuaid och Lindsay, 2005: 

199f). 

Författarna menar att som begreppet idag även används av beslutsfattare på arbetsmarknaden, 

vilket resulterar i att arbetsmarknadsåtgärder får varierande resultat. Att resultatet varierare mellan 

regioner, nationer och dylikt beror enligt författarna på att problematiken helt läggs på individen. Det 

är upp till den arbetslösa att åter göra sig anställningsbar gentemot en arbetsgivares krav. 

Beslutsfattarna misslyckas, enligt artikeln, med att belysa betydelsen av kontextuella faktorers 

påverkan över anställningsbarhet, som t ex geografi, situationen på de olika arbetsmarknaderna, 

samt ekonomiska skillnader. Arbetsgivarnas inställning och agerande tas heller inte med i de 

definitioner som används av beslutsfattarna (McQuaid och Lindsay, 2005: 205).   

Mot denna bakgrund presenterar McQuaid och Lindsay ett möjligt, alternativt ramverk för 

anställningsbarhet. Detta presenteras som tre samverkande komponenter: individuella faktorer, 

personliga förhållanden och externa faktorer. De individuella faktorerna består bland annat av 

personliga attribut, grundläggande social kompetens, sammarbets- och problemlösningsförmåga, 

samt yrkeskunskaper. Aspekter som en individs kön, ålder, hälsa och flexibilitet tas också med i detta 

ramverk. Vidare innefattar de personliga förhållandena faktorer som exempelvis individens 

familjeförhållande, arbetskultur (stöds och uppmuntras personen att arbeta inom familjen) och 

tillgång av ekonomiska resurser. Den sista komponenten, externa faktorer, innefattar aspekter som 

påverkar efterfrågan på arbetskraft. Detta kan bland annat handla om situationen på 

arbetsmarkanden och dess ekonomiska stabilitet (McQuaid och Lindsay, 2005: 208-213). 

McQuid och Lindsay anser att dessa aspekter bör ingå i en allmän definition av anställningsbarhet, 

när begreppet används i en kontext rörande en anställd eller arbetslös individs möjlighet att röra sig 

mellan olika anställningar. Enligt författarna möjliggör detta ett bredare användningsområde av 
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begreppet, samt en möjlighet att analysera och beskriva de hinder som så väl anställda som 

arbetslösa ställs inför (McQuaid och Lindsay, 2005: 214f). 

Individen och anställningsbarhet  

Genom att ställa tre övergripande frågor ämnar den kvantitativa studien Employability perceptions 

(Berntson, 2008) bidra med en ökad förståelse av begreppet anställningsbarhet. I studiens första 

fråga, huruvida känslan av att vara anställningsbar går att likställa med en persons allmänna 

självuppfattning, resonerar författaren att begreppet anställningsbarhet dock bör skiljas från 

individens självkänsla. Studien fastslår visserligen att de två begreppen har viss relation till varandra, 

men påpekar samtidigt att det är individens anställningsbarhet som främjar dess självkänsla. Det 

betyder med andra ord att ett starkt självförtroende inte nödvändigtvis korrelerar med individens 

uppfattning om sin egen anställningsbarhet. Detta kan enligt studien förklaras genom att 

anställningsbarhet har en svagare koppling till självet och snarare bör ses som en reflektion av 

individens formella kunskaper. 

Studiens andra huvudfråga rör vilka faktorer som förutsäger en individs anställningsbarhet. Studien 

framhåller att faktorer som konkreta yrkeskunskaper påverkar individens anställningsbarhet. Detta i 

form av bland annat formell utbildning och kompetensutveckling. Vidare påvisades att mer 

kontextuella faktorer, såsom boenderegion, arbetsmiljö samt konjunktur, påverkar individens 

anställningsbarhet. Genom resultatet kring studiens tredje fråga presenteras ett samband mellan 

anställningsbarhet och arbetstagarens allmänna hälsotillstånd (såväl fysisk som psykisk). Enligt 

studien beror detta på att individer med högre anställningsbarhet är bättre rustade inför exempelvis 

den ökade stress som dagens flexibla och osäkra arbetsmarkand innebär. 

Individuella faktorer, såsom individens attityder, påverkar enligt Berntson personens 

anställningsbarhet. Vidare menar Berntson att det är individens attityd och inställning till arbetet, 

samt hur individen närmar sig sitt jobbsökande, som i hög grad formar individens anställningsbarhet 

(2008: 27). 

Anställningsbarhet - Flexibilitet 

Individens attityd och flexibilitet har kommit att bli viktiga aspekter för individens anställningsbarhet 

(Fugate et al, 2004: 15f; Van der Heijde & Van der Heijden, 2006: 449). Flexibilitet refererar här till 

individens förmåga att anpassa sig till arbetsmarknadens krav och förväntningar (Svensson, 2011: 6), 

samt hjälper individen att hantera och rätta sig efter de arbetesrelaterade svängningar som 

kännetecknar dagens arbetsmarknad (Fugate et al, 2004: 15f; Van der Heijde & Van der Heijden, 

2006: 449). Flexibilitet hjälper individen att anpassa sig efter förändringar i sitt arbete och på 
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arbetsmarknaden överlag, samt gör övergången mellan anställningarna mindre problematisk (Van 

der Heijde & Van der Heijden, 2006: 455). 

Garsten hävdar i artikeln ”Be a Gumpy”: The political technologies of employability in the temporary 

staffing business, att flexibilitet är en nödvändig, individuell egenskap för bemanningskonsulter i 

deras strävan efter att göra sig anställningsbara på arbetsmarknaden (2004: 169). Detta då en flexibel 

bemanningskonsult kan arbeta hos en mängd olika arbetsgivare och anpassa sig efter olika 

arbetsuppgifter (Garsten, 2004: 157). Uppgiften att göra sig anställningsbar ligger främst på 

bemanningskonsulten själv, vilket Garsten betonar. Detta genom att denne tvingas anpassa sig efter 

arbetsmarkandens krav, i detta porträtterat genom bemanningsföretag och dess kunders 

förväntningar (Garsten, 2004: 167-169). Individens förmåga att vara flexibel, och därigenom 

anställningsbar, ligger i att kunna uppvissa rätt attityd och utseende. Bemanningsföretaget förväntas 

alltså kunna ställa krav, samt påverka bemanningskonsultens klädesmässiga utseende, samt hur 

denne beter sig. Detta är något som konsulten förväntas anpassa sig efter utan större invändningar, 

för att kunna möta kundens förväntningar och representera bemanningsföretaget på ett 

professionellt sätt. 

Anställningsbarhet - Utbildning 

Berntson hävdar att de individuella resurser, som enligt litteraturen om anställningsbarhet har störst 

inverkan på individens anställningsbarhet, är kunskaper och färdigheter. Hög formell utbildning, 

arbetslivserfarenheter, samt andra individuella färdigheter, som kritiskt eller abstrakttänkande, 

förväntas öka individens möjlighet att erhålla anställning (Berntson, 2008: 26). Detta styrks i studien 

Predicting Perceived Employability: Human Capital or Labour Market Opportunities (Berntson, 2006), 

vilket påvisar betydelsen av individfaktorers inverkan på anställningsbarhet. Enligt studien påverkas 

anställningsbarhet av faktorer som individen själv har möjlighet att styra över, så som utbildning, 

kompetensutveckling och andra aspekter som härstammar ur Beckers teori om humant kapital 

(Becker, 1993: 17; Berntson et al, 2006: 235-236). Becker menar att utbildning och praktik är de 

viktigaste investeringarna en individ kan göra för sina konkreta yrkeskunskaper. Det handlar med 

andra ord om individens investeringar i formell utbildning och arbetsrelaterad kompetensutveckling, 

vilket antas ha ett positivt samband med individens anställningsbarhet (Berntson et al, 2006: 236). 
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Metod 

Med hänvisning till denna uppsats frågeställningen ämnar vi för denna undersökning tillämpa en 

kvalitativt inriktad metod. Detta med hänvisning till vårt intresse att undersöka hur och varför 

deltagarna i studien motiverar sina åsikter bakom begreppet anställningsbarhet. Med detta i åtanke 

ämnar vi därför applicera en semi-strukturerad intervjuform som bas för uppsatsens insamling av 

data. Vi anser detta vara ett av de bäst lämpade verktygen för att synliggöra de deskriptiva 

aspekterna av fenomenet vi har för avsikt att granska. På denna metodologiska bas har vi därutöver 

för avsikt att anamma en tematiskt riktad analysform, som stöd i transkriberings- och 

tolkningsarbetet av den insamlad data ovan nämna intervjuer genererar. 

Urvalet till studien består av sex personer från olika företag inom bemanningsbranschen, såväl 

kvinnliga som manliga deltagare. Företagen är verksamma inom bemanningsbranschen och belägna 

inom samma geografiska region i Sverige. Urvalskriteriet för intervjupersonerna var att alla skulle 

vara aktiva inom bemanningsbranschen och arbeta med rekrytering, antigen av personer som ska 

hyras ut eller anställas av kund. Målet med urvalet var att få ett så brett material som möjlig, för att 

på ett så tydligt sätt som möjligt påvisa eventuella skillnader eller likheter mellan 

rekryteringsgrenarna. Urvalet skedde i enlighet med det så kallade bekvämlighetsurvalet. Med 

hänvisning till att urvalet inte skulle vara bli för homogent valde vi själva vilka respondenter som 

skulle bjudas in för deltagande i studien. (Trost, 2005: 120). Viktigt att poängtera är dock att urvalet 

inte genomfördes i syfte att vinkla resultatet i någon riktning. 

Datainsamling      

Inför vår första intervju utformade vi en intervjuguide, med syfte att fungera som underlag för 

samtliga intervjuer, samt möjliggöra att frågorna som ställdes var likartade och relevant (Krag 

Jacobsen, 1993: 102). Vi använde oss av det semi-strukturerade intervjuformatet, med frågor som 

gav utrymme för öppna svar. Öppna frågor valdes att användas då dessa ger respondenterna 

möjlighet att ge mer utförliga svar, så nära sin egen åsikt som möjligt. Intervjuguiden innehöll dock 

ett mindre antal slutna följdfrågor, vilka vi använde som stöd för att klara upp eventuella förvirringar 

och otydligheter under intervjuernas gång (Krag Jacobsen, 1993: 101–102). 

Intervjuguiden utformades kring tre centrala teman med tillhörande frågor, vars avsikt var att 

innefatta studiens viktigaste problemområde och syfte. Dessa teman härstammar ursprungligen i 

studiens syfte och frågeställning.  Frågorna formulerades med avsikt att undersöka och belysa hur 

respondenterna resonerade kring dessa centrala områden (Trost, 2005: 29). 
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Intervjuerna som genomfördes för denna studie tog mellan 30 och 60 minuter. Under intervjun 

ansvarade en av oss för genomförandet av själva intervjun, samtidigt som den andre förde 

anteckningar, ansvarade för ljudupptagning, samt vid behov ställde följdfrågor. Vid varje 

intervjutillfälle informerades respondenten om syftet med intervjun, samt vilka etiska aspekter deras 

deltagande i studien innebar. Respondenterna informerades med andra ord om att intervjuen endast 

syftade till att svara på frågeställningen för vår uppsats, vilket deras deltagande i intervjun ämnade 

möjliggöra. Deltagarna informerades även om säkerställandet av deras egen anonymitet, d.v.s att 

inget material i den färdiga uppsatsen skulle kunna härledas till vare sig dem själva eller deras 

arbetsplats. (Trost, 2005: 41). Samtliga respondenter fick slutligen ge sitt godkännande till att vi 

spelade in intervjun med hjälp av en elektronisk diktafon. Respondenterna informerades även om att 

de kunde välja att avbryta intervjun eller inspelningen när som helst under processens gång. 

För transkribering av denna uppsats datamaterial har Transcriber Pro använts, vilket är ett 

datorprogram som underlättar transkriberingsarbete av ljudfiler. Ljudupptagning skedde, som 

tidigare nämnt, med hjälp av elektronisk diktaton, varefter inspelningarna överförts till ovan nämnda 

program för transkribering. Därefter påbörjades det tematiska arbetet av det insamlade materialet. 

Analysmetod 

Den tematiska analysen i denna uppsats anammar ett teoretiskt styrt perspektiv (Howitt, 2010: 184). 

Den tematiska framtagningen har med andra ord förankrats i uppsatsens centrala frågeställning kring 

anställningsbarhet. Detta innebär att vi under tematiseringsarbetet i huvudsak intresserade oss för 

datafragment som berörde detta område. 

Braun och Clark (2006: 86-93) presenterar genom en 6-stegsmodell en detaljerad beskrivning av hur 

den tematiska analysen bör genomföras. Vi har för detta arbete applicerat denna modell som grund 

för vår dataanalys. Samtidigt har vi valt att inte återge Braun och Clark’s arbete i exakt detalj, utan 

väljer istället att presentera modellen i sin helhet, tillsammans med en översikt av hur vi använt de 6 

stegen under vår analys. För en mer ingående beskrivning och problematisering av denna modell 

hänvisar vi läsaren till Braun och Clark’s egen redovisning av följande guide. 

Vårt analysarbete inleddes och pågick i viss utsträckning parallellt med såväl insamling som kodning 

av vårt datamaterial. Braun och Clark betonar detta i sin artikel som centralt för den tematiska 

analysen; vikten av ett kontinuerligt skrivarbete med resultat- och analysdelen av rapporten, vilken 

bör ske löpande under hela analysprocessen. Vårt analysarbete har med andra ord varit ytterst icke-

linjär, där den analytiska processen snarare inneburit att vi gått fram och tillbaka mellan de 6 stegen i 

Braun och Clark’s modell. 
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Genomförande av Tematisk analys (Braun & Clarke, 2006: 87) 

Fas  Beskrivning av processen 

1. Bekanta dig med dina data: Transkribera data, Läs igenom data, notera 
initiala idéer. 

2. Skapa initiala koder:  Koda intressanta aspekter i data på ett 
systematiskt sätt över hela datamängden, sätt 
ihop relevanta data för varje kod. 

3. Sök efter teman:  Sammanställ koder till potentiella teman, samla 
data som är relevanta för varje potentiell tema. 

4. Granska teman: Kontrollera om teman fungerar i förhållande till 
de kodade extrakten (nivå 1) och hela data setet 
(nivå 2), genererar en tematisk "karta" av 
analysen. 

5. Definiera och namnge teman: Fortlöpande analys med syftet att förfina 
detaljerna i varje tema, samt den övergripande 
berättelsen analysen berättar, genererar tydliga 
definitioner och namn för varje tema. 

6. Skriv Rapporten/uppsatsen  Den sista möjligheten för analys. Val av levande, 
övertygande exempel, slutliga analysen av 
utvalda extrakt, koppla analysen till forsknings 
frågan och litteratur, vilket producerar en 
vetenskaplig rapport av analysen. 

 

I det inledande steget fördjupade vi oss i vårt datamaterial. Beroende på om detta material samlats 

in personligen eller tilldelats forskaren inför arbetet, tar sig denna process olika uttryck. I denna 

uppsats skedde detta tämligen naturligt, då all data samlats in av oss för denna studie. Genom 

transkribering av materialet i fick vi en god översikt av våra data, vilket Braun och Clarke nämner som 

den bäst lämpade metoden i fall som dessa. Med denna grund skapade vi därefter initiala koder, med 

syftet att sammanfatta längre text- eller ljudstycken, och därigenom göra materialet mer 

lättöverskådligt. Värt att notera är att dessa sammanfattningar inte skall likställas med teman, utan 

istället bör betraktas som vårt sätt att organisera och ge mening till det insamlade datamaterialet. 

I nästa steg av analysen inleddes det tematiska arbetet, vilket tog fasta på de grupperingar av data 

som framträdde i kodningsfasen. Här började vi söka efter likheter och återkommande drag ur det 

kodade materialet, genom vilket en första översikt av potentiella huvud- och subteman växte fram. 

Braun och Clark rekommenderar här att någon form av visuellt hjälpmedel appliceras, för att lättare 

kunna urskilja vilka teman som sammanfaller med varandra, vilket vi därigenom anammade. För oss 

tog det sig uttryck genom att vi började porträttera våra första, inledande tankar kring teman med 

hjälp av whiteboard och andra former av ritmaterial. Sorteringen fortsatte sedan ytterligare vid nästa 
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steg av analysen, där vi gjorde en noggrann genomgång av samtliga teman som valts ut i det tidigare 

skedet. Arbetet var i detta skede dock mer än enbart en verifiering av utvalda teman, då vi dessutom 

undersöka dessa inledande temans hållbarhet i förhållande till såväl det kodade som datamaterialet 

överlag. Här framträder den tidigare nämnda, icke-linjära arbetsformen, som enligt Braun och Clark 

är en viktig hörnsten av vad som karaktäriserar den tematiska analysen. 

I nästa skede av analysen fortsatte vi jämföra våra tematiska kandidater mot såväl kodningen av 

transkriberingsmaterialet, som datan i sin helhet. I detta stadie skedde såväl sortering som 

bearbetning och omstrukturering av samtliga teman. Detta var en relativt omfattande och 

tidskrävande process, innan vi kände oss nöjda att gå vidare med ett antal definitiva teman. 

De slutgiltiga faserna av analysen gick ut på att förfina och färdigställa dessa utvalda teman. I detta 

steg försökte vi fånga den mest centrala kärnan i våra teman, för att underlätta det kommande 

arbetet med resultat och resultatanalys. I denna fas av analysen fortsatte vi även att jämföra våra 

teman med det ursprungliga data- och transkriberingsmaterialet. Genom att göra detta framträdde 

ett antal underteman, vilket vi skapade i syftet att förtydliga budskapet i våra huvudteman. Här 

synliggörs meningen med det genomgående fördjupningsarbete som genomsyrar tematiska 

analysen; nämligen att göra presentationen av uppsatsens resultat så trovärdigt och tydligt som 

möjligt.  Braun och Clarke nämner även detta genom att betona vikten av att vara väl införstådd med 

vad som karaktäriserar datamaterialet. På detta sätt synliggörs de teman som är återkommande i 

samtliga intervjuer, samt möjliggör en klar presentation och motivering av uppsatsens slutsats. 

Vi har med detta i åtanke valt att redovisa uppsatsens resultat genom tematiskt grundade tabeller. 

Detta med motiveringen att det underlättar för läsaren att ta till sig resultatet genom en mer visuellt 

betonad presentationsform. Därutöver ger det oss en bättre möjlighet att framföra slutsatserna i en 

design som ligger våra teman så nära som möjligt. Det ger läsaren en inblick i uppsatsens resultat ur 

ett datacentrerat perspektiv, samt underlättar en teoretisk återkoppling den nästkommande 

analysdelen. Vi anser dessutom denna presentationsform vara lättöverskådlig och fördelaktig ur en 

strukturell synvinkel. Redovisningen sker i form av tre tabeller, där varje enskild tabell representerar 

ett huvudteman. Varje tabell innehåller också, som tidigare nämnt, två underteman, vilka är tänkt att 

tydliggöra dess huvudtema.  I höger kolumn pressenteras ett antal citat från intervjudeltagarna, 

vilket utdrag från det transkriberade intervjumaterialet. Uppsatsens resultatdel inleds med en 

övergripande modell för våra teman, vilken vi valt att inkludera för att hjälpa läsaren ytterligare med 

att få en bild av vår tematiska analys. 
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Teori 

Anställningsbarhet 

Anställningsbarhet är ett omdiskuterat begrepp och har sedan dess inträde i den samhälleliga 

debatten tagit en rad olika former. Nick Wilton (2011: 3) presenterar en tolkning av Gazier’s  (1999: 

40) sammanställning över hur begreppet förändrats utifrån arbetsmarknadens utveckling sedan 

andra världskrigets slutskede. Begreppet framställs under denna period som en sammanställning av 

en individs ålder, familjeförhållande, samt dennes “allmänna arbetsförmåga”. Centralt för detta 

synsätt ligger i hur individens arbetsförmåga är direkt relaterat till förmågan att bidra till den 

allmänna krigsinsatsen. Betoningen ligger med andra ord, enligt detta synsätt, på informella 

egenskaper. Detta benämns av författaren som dikotonomisk anställningsbarhet. 

Begreppet utvecklas därefter under 1960-talet i ett par olika riktningar, vilka kommer att dominera 

synen på anställningsbarhet de kommande två decennierna. En av dess perspektiv kom att fokusera 

på rehabilitering, i förhållande till arbetsmarknadens krav. Här framträder en kollektivistisk bild av 

anställningsbarhet, vilken lyfter frågan om vad som krävs för att sätta alla människor i arbete. Det blir 

med andra ord en medicinskt inriktad syn på anställningsbarhet, där en person med god allmänhälsa 

och uppvisad flexibilitet inför arbetsmarknadens krav framstår som högt anställningsbar. Värt att 

notera är att det här går se början till ett intresse för mer formella egenskaper. Denna socio-

medicinska inriktning av anställningsbarhet kommer senare att utvecklas till att även inkludera en 

persons färdigheter i ledet att hålla sig anställningsbar, vilket är ytterligare ett steg i den riktningen. 

En mer övergripande förändring i synen på anställningsbarhet sker även mot slutet av denna period, 

då definition i allt högre utsträckning kommer att handla om hur snabbt en samhällsgrupp kan lämna 

arbetslöshet. Detta i förhållande till de krav arbetsmarknaden ställer. Här sker plötsligt en dramatisk 

förändring, vilken är viktig att betona. Anställningsbarhet handlar inte längre om en persons 

möjligheter att skaffa sig en anställning, utan om att ta sig från arbetslöshet till anställning. 

Utgångspunkten är med andra ord att individen inte har något arbete. För att lyckas med det måste 

individen kunna anpassa sig efter arbetsmarknadens behov, vilket dock påminner om den socio-

medicinska synen av anställningsbarhet. Fokus ligger enligt detta perspektiv i första hand på 

individens informella egenskaper, i den bemärkelsen att stor vikt läggs på flexibilitet. Utöver det är 

detta synsätt även en spegling över den kollektivistiska samhällsanda som råder under denna period. 

Istället för att tala om anställningsbarhet utifrån enskilda individer läggs fokus på hur 

samhällsgrupper skall lyftas från arbetslöshet till anställning. 

Detta kollektivistisk inriktade synsätt av anställningsbarhet kommer dock att förändras under 1980- 

och 1990-talet, där Gazier väljer att betona individuella, informella faktorer som produktivitet, 
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initiativtagande och interaktivitet.  Till att börja med görs här en mer likställd betoning av 

kollektivitet och individualitet, samtidigt som anställningsbarhet också antar en mer dynamisk 

karaktär. Gazier menar här att begreppet måste förstås utifrån vilken kontext det används, vilket 

innebär att en generellt applicerbar definition inte längre är vare sig möjlig eller särskilt relevant. 

Mot 90-talets inträde framträder därefter en samhälleligt förändrad syn på anställningsbarhet, med 

en övergång från betoningen av kollektivistiska rörelser till en allt mer individualistiskt inriktad 

arbetsmarknad. Här utvecklas även resonemanget kring vilka informella egenskaper som kan bidra 

till en individs anställningsbarhet, med betoning på det dennes mänskliga, sociala och kulturella 

kapital. Detta resonemang är med stor sannolikhet färgat av sociologen Pierre Bourdieu’s teorier 

kring kapital (1986), vilket denne använder för att beskriva en människas samlade livserfarenheter 

och tillgångar. Avslutningsvis talar Gazier (1999) om hur anställningsbarhet idag utvecklats till att 

handla om ett samspel mellan individ och arbetsmarknad. Genom detta anses arbetstagaren erhålla 

en för denne meningsfullt anställning, samtidigt som arbetsgivarens får en väl matchad individ för sin 

organisation. Flexibilitet är med andra ord ett fortsatt viktigt begrepp för att hålla sig anställningsbar, 

med skillnaden arbetstagaren och arbetsmarknaden här anses fungera i ett ömsesidigt beroende till 

varandra. 

Gaziers betoning av flexibilitet som en central komponent för anställningsbarhet existerar i högsta 

grad än idag. Detta som ett resultat av en allt mer globaliserad och konkurrenskraftig ekonomi, vilket 

påverkat många företags planerings- och handlingsutrymme (Lee, 1996: 554). En expansiv, 

teknologisk utveckling har dessutom underlättat för företagen att vara flexibel inför sina kunders 

behov. I linje med detta förutsätts såklart en arbetstagare som är väl rustad inför det föränderliga 

klimat som detta kräver. 

Knight och Yorke (2004: 26) resonerar kring anställningsbarhet utifrån en rad olika faktorer. Här 

presenteras bland annat en förklaringsmodell som antas förutsäga en arbetssökandes 

anställningsbarhet. I denna redogör författarna för tre huvudsakliga teman, genom vilka 39 olika 

aspekter av anställningsbarhet träder fram. Det första temat talar om personliga färdigheter, där en 

individ förmodas göra sig attraktiv på arbetsmarknaden genom sina informella värden. Detta är med 

andra ord egenskaper som inte går att förvärva genom t ex utbildning, utan bör snarare ses som 

faktorer kopplade till en individs personlighet. Självkännedom ges som ett exempel under denna 

kategori, vilket författarna beskriver som en individs tro på att ens egna attributer, såsom intelligens, 

inte är statiska utan kan utvecklas över tid. 

I det andra temat talar Knight och Yorke om grundläggande färdigheter utifrån anställningsbarhet. 

Detta lyfts fram som en individs mer elementära kunskaper, såsom läs-, skriv- och talkunskap. Dessa 
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färdigheter utvecklas dock en aning genom att författarna här också talar om faktorer som kritiskt 

tänkande, informationsinhämtning, och kreativitet som viktiga för individens anställningsbarhet. 

Slutligen beskriver Knight och Yorke yrkesmässiga färdigheter i sin modell. Här talas det, i motsats till 

det personliga färdighetstemat, om egenskaper vilka en arbetstagare antas kunna utveckla sig genom 

någon typ av formell utbildning. Det handlar dock också om yrkes-, eller arbetsplatsspecifikkunskap. 

Detta exemplifieras bland annat med kommersiell medvetenhet, vilket antas beskriva en individs 

förståelse för företagsfrågor och arbetsmässiga prioriteringar. Vidare talas också, ur ett 

organisatoriskt perspektiv, om etisk och politisk kännedom, såväl som att kunna arbeta i en 

transnationell miljö. 

Här framträder en dissonans mellan offentliga myndigheter och utbildningsväsendet, rörande hur 

begreppet bör definieras för att bäst förbereda studenter för kommande arbetsliv. I enlighet med 

exempelvis det brittiska utbildningsdepartementet kan anställningsbarhet delas upp utifrån tre 

färdighetsnivåer: Allmänna färdigheter, vilka även går att benämna som nyckelkompetenser. Här 

lyfts bland annat kommunikation, problemlösning och sammarbetsförmåga fram som utmärkande 

färdigheter. Yrkesspecifika färdigheter används därefter som representation för yrkesspecifika 

kunskaper inom ett särskilt område, samtidigt som jobbspecifika färdigheter omnämns som mer 

arbetsplatsbundna tekniker. 

Från den arbetsmarknadens- och utbildningsväsendet används dock ett annat språk för att definiera 

anställningsbarhet. Här betonas det som tidigare omnämnts allmänna färdigheter som den enskilt 

viktigaste faktorn för att förutsäga en persons anställningsbarhet (Bibbings, 2001: 13).  En student 

som slutfört en utbildning motsvarande universitetsnivå antas enligt detta resonemang vara 

tillräckligt rustad för att kunna möta arbetsmarknadens krav. Arbetsplatsspecifika kunskaper ses 

därigenom som något relativt lätt utlärt, i förhållande till de mer allmänbildande färdigheter som den 

akademiska utbildningen antas bidra med: arbeta såväl självständighet som med andra, förmåga att 

möta deadlines, samt presentationsteknik. 
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Resultat/analys 

Gemensamt för samtliga deltagares utsagor är en tanke om anställningsbarhet som den 

arbetssökandes möjlighet att matcha ett behov. Detta begrepp användes av deltagarna som en slags 

rubrik och gemensamhet för samtliga ärenden inom bemanningsbranschen. Det betyder med andra 

ord att den mest betydelsefulla faktorn för arbetssökande till såväl bemannings- som 

rekryteringsärenden för kund är förmågan att kunna matcha kundens behov. Kunden är i denna 

mening företag som sökt sig till bemanningsbranschen med syftet att få assistans vid tillsättande av 

tjänster.  

Modellen nedan beskriver detta fenomen, såväl som hur deltagarna i studien väljer att definiera vad 

matcha ett behov innebär ur den arbetssökandes perspektiv. Därefter följer en mer ingående 

beskrivning av de olika komponenterna ur modellen. 

 

Att matcha behovet   

Tema Citat 

1. Matcha behovet  Respondent 3: ”man är attraktivt om man matchar behovet..” 

 Respondent 1: ”Vad som gör en arbetssökande attraktiv? Först och 
främst ska den matcha behovet som finns på marknaden alltså…” 

 Respondent 4: ”beroende på… vad det är kunden söker liksom... Åter 
igen så är det ju, man lyssnar på vad kunden säger ” 

 Respondent 2: ”det finns ju kunder som, som givetvis har väldigt... 
bestämda åsikter i vad de söker..” 

 Respondent 5: ”..det är ju som sagt återigen utifrån 
kundenskravprofil.” 

 



 

 

21 
 

Majoriteten av det intervjuade betonar att det som gör en arbetssökande attraktiv eller 

anställningsbarhet grundar sig i huruvida individen matchar företagets behov. Tillexempel menar 

respondent 3 att den arbetssökande chanser att få en anställning beror på huruvida denne stämmer 

överens med tjänstebeskrivningen, kravprofilen eller platsannonsen. Ju bättre personen 

överensstämmer med det som eftersöks desto större är dennes möjlighet att få anställning. 

Med andra ord varierar den arbetssökandes anställningsbarhet beroende på hur väl personen 

stämmer överens med bemanningsföretagets behov. Som det framgår ur citatredovisningen ovan är 

det markanden som avgör vad det är som efterfrågas; bemanning eller rekrytering? Kunden har även 

en stor roll i vad det är som efterfrågas i form av informella och formella kvalitéer. Detta resonemang 

stämmer väl överens med syftet för rekrytering, nämligen att hitta och attrahera medarbetare som 

stämmer överenes med företagets behov. Detta kan vara allt ifrån en juniora till seniora, lågutbildad 

eller högutbildade medarbetare (Granberg, 2011: 413; Lindelöw, 2003: 40). Vad som efterfrågas 

kommer sig av vad tjänsten antas kräva, i form av t.ex. formell utbildning och informella egenskaper, 

för att utföra och lyckas i arbetet och med arbetsuppgifterna. Vad som krävs för tjänsten bör baseras 

på befattningsbeskrivningen som specificeras i kravprofilen, vilken sammanfattas i platsannonsen 

(Lindelöw, 2003: 41–43,61). 

Värt att påtala är även något som Pernilla Bolander (2002: 207f) visar i sin studie, är att 

rekryteringsprocesser ofta inte sker enligt vedertagna metoder. Detta då användandet av gamla 

kravprofiler kan förekomma, samt att besluten kan vara färgade av subjektivitet från rekrytaren. 

Något som kan påverka individens anställningsbarhet. Trots att rekrytering inte är en helt formell 

eller objektvit informationsbehandlingsprocess går det enligt Bolander inte att säga att Rekryteraren 

har möjlighet att fatta i stort sett vilka beslut de vill, så länge de kan styrka detta genom en subjektiv 

bedömning. Enligt studiens resultat styrs rekrytaren i storutsträckning av kundens krav. 

Individens anställningsbarhet ter sig av detta resonemang vara beroende av såväl formella som 

informella faktorer (McQuaid och Lindsay, 2005: 205).  Dock visar studiens övriga resultat att det som 

ses som anställningsbarhet inom bemanningsbranschen påverkas av de olika verksamhetsområdena 

som finns i branschen. 
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Bemanning – flexibilitet  

Tema Citat 

2. Bemanning vid 
okvalificerade 
tjänster 

Respondent 5: ”uthyrning av okvalificerade jobb... där det inte krävs 
nån utbildning.” 

 Respondent 4: ”bemanningsuppdragen, de.. mindre kvalificerade 
tjänsterna.” 

 Respondent 1: ” Jag jobbar ju oftast med uthyrning av okvalificerade 
jobb men när jag rekryterar mer för kvalificerade roller.. då är det 
otroligt viktigt med formell utbildning” 

 Respondent 3 ”bemanningsbranschen är mindre orolig att anställa 
ungpersonal. Därför att man har mer aa. erfarenhet av det” 

3. Flexibilitet betonas 
vid bemanning  

Respondent 4: ”….. skillnad, om du pratar t ex bemanning …. så är just 
flexibilitet är något man verkligen söker hos en person som ska jobba 
lite extra” 

 Respondent 5: ” i rollen som uthyrd via oss tillexempel kan vara en 
väldigt flexibel vardag….. Därför så krävs det att personen är flexibel.. ” 

 Respondent 1: ”en receptionist, om någon ska hyra en sån, så 
förutsätter kunderna vi har idag att vi ska kunna leverera samma dag 
ibland. Och då måste jag ha en person som är flexibel”. 

 Respondent 2: ”.. man är uthyrningsbar om man är flexibel, man kan 
vara på många olika ställen”. 

 Respondent 3: ” men flexibilitet kan väl vara förmågan att agera ut 
efter sånt som händer… en föränderlig värld”. 

 Respondent 6: ”… vid okvalificerade är det otroligt viktigt att kunna 
vara flexibel, absolut.” 

 
Bemanning vid okvalificerade tjänster 

Resultatet från detta tema visar inledningsvis att bemanningsuppdrag är vanligast förekommande vid 

mer okvalificerade tjänster. Respondent 4 talar t ex om dessa typer av tjänster som mindre krävande 

i form av formella kvalifikationer, vilket bekräftas av hur Respondent 2 uttrycker sig i samma fråga. 

Enligt detta resonemang framstår uthyrningen till okvalificerade tjänster som i stort sett oberoende 

av formell utbildning. 

Flexibilitet betonas vid bemanning  

En majoritet av de intervjuade uttrycker flexibilitet som en viktigare komponent vid bemanning än 

när en kandidat rekryteras till kund. Respondent 5 uppger t ex att den arbetssökande gör sig själv 

uthyrningsbar när denne kan vara flexibel. Med detta menas bland annat att den sökande bör kunna 

ta på sig en rad olika arbetsuppgifter och uppdrag, samt att vara ödmjuk inför sin roll som uthyrd 

konsult. Detta skiljer sig med andra ord mot att bli rekryterad hos kunden själv, då arbetstagaren 

antas ha större utrymme att påverka faktorer utanför sitt uppdrag. Här förväntas en 
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bemanningskonsult enbart utföra sina arbetsuppgifter. Respondent 1 resonerar kring detta genom 

att delge ett par exempel kring hur det kan gå till när en person bemannas för ett mer okvalificerat 

arbete: 

 “... en receptionist, om någon ska hyra en sån, så förutsätter kunderna vi har idag att 

vi ska kunna leverera samma dag ibland. Och då måste jag ha en person som är flexibel, som ser det 

här som jordens möjlighet, och kanske prioriterar jobb, och som inte svarar "njaa, fast jag hade 

tvättstugan idag och vet inte riktigt om...". Näe, då försvinner det.” 

 “Jag ringde till en person som hade ett okej, intressant CV. Hade, av vad kunden ville 

ha, 75 % av vad som efterfrågades, och hade kunnat köra över anställningen totalt genom sitt sätt att 

vara. Men när jag ringde upp den här tjejen så ringde jag kanske mellan 17-18. Det är ganska sent på 

eftermiddagen, efter kontorstid liksom. Ringde och frågade, berättade vem jag var och vilket uppdrag 

hon hade sökt via vår hemsida. Jag frågade, eller sa att jag hoppades att jag inte ringer och stör, och 

då... bara sättet, attityden hon hade i telefonen. Man brukar säga att det brukar börja när man 

kommer in till en intervju, att det är då det börjar.  Men det börjar redan vid telefonen när man hör 

det här ibland. Då börjar det redan spydigt tillbaka att "nja, vi sitter mitt i maten nu här och det 

passar inte så bra just nu". Nä men, jag ska inte ge mig så lätt utan, men så började samtalet liksom. 

Man hörde direkt liksom... vad trist att det skulle börja så. Den attityden när ens potentiella 

arbetsgivare ringer upp än. Du har ju sökt ett jobb, du har en möjlighet när de ringer upp dig…” 

Detta exempel och resonemang sammanfaller väl med Gazier’s definition av anställningsbarhet 

(1999), genom vilket den arbetssökande gör sig attraktiv när den kan svara på arbetsmarknadens 

behov. I denna situation var kandidaten inte flexibel mot bemanningskonsulten när denne försökte 

upprätta en kontakt. Konsekvensen av detta handlande blev således att kandidaten inte erhöll 

anställningen i fråga, vilket är ett tydligt exempel på hur viktigt det är för en arbetssökande att kunna 

vara flexibel inför sin arbetsgivares krav och förväntningar. 

Även Garsten’s syn på vad som gör den arbetstagande anställningsbar (2004: 167-169) 

överensstämmer med hur respondenterna resonerar kring denna fråga. Hon talar i sin forskning om 

flexibilitet som en absolut nödvändighet för en bemanningskonsult på dagens arbetsmarknad, 

samtidigt som det inte framgår som än lika viktigt vid mer kvalificerade rekryteringsuppdrag. 

Bemanningskonsulten antas i linje med detta resonemang kunna anpassa sig efter 

bemanningsföretaget och dennes kunds kravprofil, vilket sammanfaller väl med exempelvis 

Respondent 2’s resonemang kring flexibilitet. För att kunna bemöta den allt mer föränderliga 

arbetsmarknaden krävs en individ som är väl rustad inför de förväntningar bemanningsföretagen 

ställer. 
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Detta förhållande ställer sig dock Gazier frågande till (1999) i sin diskussion kring vilken betydelse 

flexibilitet har för en kandidats anställningsbarhet. Enligt dennes definition framstår flexibilitet som 

ett ömsesidigt beroende mellan arbetsgivaren, i detta fall bemanningsföreraget, och arbetstagaren. 

Lika mycket som den sökande skall vara beredd att anpassa sig måste även arbetsgivaren se till sina 

kandidaters intressen. Gazier menar att denna ömsesidighet är nödvändig för att uppnå ett optimalt 

resultat, där båda parterna kan finna mening i anställningen. Garsten får samtidigt medhåll från en 

rad andra forskare i denna fråga (Fugate et al, 2004: 15-16; Van der Heijde & Van der Heijden, 2006: 

449; Svensson, 2011: 6), som även de menar att arbetsgivarparten har ett visst tolkningsföreträde i 

fråga om flexibilitet i förhållande till anställningsbarhet. Arbetstagaren bör med andra ord vara den 

som är flexibel för bemanningsföretagen, och inte tvärtom. Detta resonemang korrelerar väl med hur 

majoriteten av studiens respondenter talar om flexibilitet utifrån arbetstagarens perspektiv; det är 

den sökande som måste vara villig att svara på bemanningsföretagets behov. 

Rekrytering – Formell kompetens    

Tema Citat 

4. Rekrytering vid 
kvalificerade tjänster 

Respondent 5: ”när jag rekryterar mer för kvalificerade roller.. då är 
det otroligt viktigt (med formell utbildning)” 

 Respondent 2: ”jag har aldrig rekryterat till en kund som säger att den 
vill ha en civilekonom.. utan utbildning... det har jag aldrig hört.” 

 Respondent 3: ”är mer kvalificerade kravprofiler, uppmannar ju vi våra 
kunder att rekrytera och anställa..” 

5. Utbildning viktigast 
vid kvalificerade 
tjänster 

Respondent2: ”Jag menar vill vi ha en sjuksköterska då ska den ju vara 
legitimerad och ha.. utbildning. Och vill vi ha en civilekonom så är det 
ju så bara att.(måste ha en utbildning) 

 Respondent 5: ”för kvalificerade roller.. då är det otroligt viktigt (med 
formell utbildning)” 

 Respondent 4:”vissa yrken som får diplom... psykologerna har ju deras 
certifikat. Läkare har ju också en legitimation, och där blir 
det(utbildning) ju ett minikrav” 

 Respondent 1: ”t ex jobba på något kärnkraftverk, eller att det är 
något sånt där väldigt viktigt. Eller som läkare, där det är ett stående 
krav(på utbildning).” 

 Respondent 6: ”Kvalificerat jobb inom tex, it eller dator så är kraven på 
formellkompetens så klart mycket större.” 
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Rekrytering vid kvalificerade tjänster 

Till att börja med visar svaren från detta tema hur en majoritet av deltagarna i intervjun ser ett 

samband mellan rekryteringsuppdrag och mer kvalificerade tjänster.  Det betyder med andra ord att 

de flesta tjänsterna där en kandidat rekryteras för att mer permanent tillsätta en tjänst är mer 

kvalificerade yrken. 

Utsagorna om att utbildning har större betydelse för kvalificerade tjänster som bemanningsföretaget 

hjälper kunden att rekrytera, kan stärkas med hjälp av Garstens studie om flexibilitet (Garsten, 2004: 

157). Denna påvisar att behovet av flexibla bemanningskonsulter möjliggör att dessa kan hyras ut till 

olika kunder. Den uppgiftspecifika kunskapen är inte lika viktigt, då bemanningskonsulten istället 

anses kunna vara anpassningsbar gentemot de uppgifter som tjänsten förutsätter. Detta antas, enligt 

respondenternas berättelser vara något som kandidaten inte behöver anpassa sig efter, då personen 

anställs för att utföra uppgifter hos samma företag som anställer kandidaten (Bemanningsföretagen, 

2014b: 21). 

Utbildning viktigast för kvalificerade tjänster 

Med detta i åtanke kan vi sedan tydligt avläsa ett mönster från studiedeltagarnas utsagor, där formell 

utbildning framstår som mer relevant när en kandidat söker sig till mer kvalificerade tjänster. I 

samtliga intervjuer uppger deltagarna i någon utsträckning att formell utbildning är en viktigare 

aspekt vid mer kvalificerade tjänster. Återkommande är samtidigt ett resonemang kring betydelsen 

av såväl yrken som arbetsplatser i relation till utbildningsgrad. Majoriteten av deltagarna uppger att 

det här finns en differens ur ett kulturhistoriskt perspektiv; att det alltid funnits särskilda 

professioner där formell utbildning varit ett krav för anställning. Sådana exempel går t ex att finna i 

respondent 2 och 4’s utsagor, vilka illustrerar dessa påståenden genom att tala om läkaryrket, såväl 

som psykolog och sjuksköterska. Även ekonom benämns som ett yrke där formell utbildning i stort 

sett alltid, i rekryteringssammanhang, belagts med ett utbildningskrav. 

Deltagarnas åsikter i denna fråga sammanfaller väl med hur Berntson’s (2008: 26) definition av 

anställningsbarhet. Här påpekar att det som gör en arbetssökande attraktiv är faktorer som individen 

själv kan påverka, vilket exemplifieras med formell utbildning och kompetensutveckling. Även Becker 

(1993: 17) resonerar i enlighet med detta resonemang genom att betona hur utbildning och praktik 

inom en persons yrke är vad som resulterar i ökad anställningsbarhet. 
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Gemensamt – Personliga kvalitéer  

Tema Citat 

6. Personliga 
egenskaperna är 
viktiga i båda fallen 
men... 

Respondent 3: ”om det är rena hygienfrågor vi pratar om, så ska man 
ju va som folk, se ut som folk, prata som folk, veta hur man beter sig… 
men alltså grund tesen om vi får kalla det…"hygienpunkt" då är att den 
bara ska finnas där.” (pratar allmänt om anställningsbarhet) 

 Respondent 4: ”du kan plugga… och ha fyra olika examen, men…. 
ingen som anställer dig om du inte har rätt personliga egenskaper.” 

 Respondent 5: ”Jag anser att de personliga egenskaperna är de allra 
viktigaste... de väger tyngst.” 

 Respondent 4: ”….. i slutändan de personliga egenskaperna som ger 
valörer. Så är det med allting” 

 Respondent 5; ”en akademiskutbildning… betyder ju inte alltid att man 
är rätt man för jobbet.… den sociala förmågan så är ju den otroligt 
viktigt också” 

 Respondent 6: ”viktigt i båda fallen, men beroende på om det är ett 
okvalificerat eller kvalificerat arbete. Vid okvalificerade jobb är 
kompetenskraven lägre men vikten av de personliga egenskaperna är 
större” 

7. Viktigast vid 
bemanning 

Respondent 5: ”bemanningsföretag värdesätter den socialförmågan 
otroligt mycket. Efter som att man alltid vill att ens konsulter ska 
uppträda konsultmässigt. 

 Respondent 4;”bemanningsdelen… krav på att vara rätt person helt 
enkelt. De vill ha någon som passar in på företaget… de rätta 
personliga egenskaperna” 

 Respondent 1: ”man ska vara glad, initiativrik, man ska vara flexibel 
tror jag är viktigt, och öppen som person…. när jag hyr ut truckförare 
nu, då letar jag mer efter personer som nästan skulle kunna sitta i en 
reception” 

 Respondent 2: ”..konsultmässighet, ja men det är ju liksom att.. att 
man kan föra sig hos kunden, att man följer vett och etiket… måste 
man ju vara som en socialkameleont…i bemanningsbranschen är ju 
det väldigt viktigt…” 

 Respondent 3: ”sökande till en tjänst där du egentligen inte behöver 
kunna någonting speciellt….då blir ju uppträddande och 
hygienfrågorna väldigt stora eller får stor betydelse” 

 Respondent 6: ”Vid okvalificerade jobb är kompetenskraven lägre men 
vikten av de personliga egenskaperna är större” 
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Personliga egenskaperna är viktiga i båda fallen men... 

De mer personliga egenskaperna är med andra ord viktiga vid såväl okvalificerade som kvalificerade 

tjänster. Det betyder dock inte att formell utbildning är irrelevant, men “... en akademiskutbildning… 

betyder ju inte alltid att man är rätt man för jobbet. Återigen, för att ta in den sociala förmågan, så är 

ju den otroligt viktigt” (Respondent 5, muntlig intervju). 

Merparten av respondenterna framhåller betydelsen av de personliga egenskaperna för individens 

anställningsbarhet. Respondent 3 pratar om de personliga egenskaperna, så som ”hygienfrågor”, 

vilka denne menar ”bara ska finnas där” oavsett om personen söker en tjänst som ska tillsättas 

genom rekrytering eller uthyrning. Vidare framhåller respondenten att de personliga egenskaperna 

är viktigare ”vid okvalificerade jobb där kompetenskraven är lägre”; jobb som oftast tillsätts genom 

uthyrning. Något som Respondent 6 stämmer in i, vilken menar att de personliga egenskaperna är 

viktigt vid både okvalificerade och kvalificerade tjänsterna. Vikten av de personliga egenskaperna får 

dock större betydelse vid okvalificerade tjänster samt att kompetenskraven är lägre. Både 

Respondent 4 och 5 påpekar att utbildning är viktigt men att det i slutänden är de personliga 

egenskaperna som är avgörande: ”Jag anser att de personliga egenskaperna är de allra viktigaste... 

de väger tyngst.” (Respondent 5, muntlig intervju). 

Utsagorna från respondenterna stämmer bra överens med den förklaringsmodell som Knight och 

York (2004: 26f) lyfter fram kring personlighet. Dessa lyfter fram att de personliga egenskapernas har 

inverkan för individens anställningsbarhet. I samtliga intervjuer uppger deltagarna i någon 

utsträckning att den arbetsökandes personliga egenskaper i storutsträckning påverkar individens 

möjligheter till anställning. De personliga egenskaperna har betydelse för kandidatens 

anställningsbarhet, oavsett om kandidaten söker en kvalificerad eller okvalificerad tjänst. 

 Respondent 2 omnämner t ex detta genom att tala om intelligent utifrån ett personligt perspektiv, 

vilket går att likna med det resonemang Knight och Yorke för om emotionell intelligens. 

Respondenten menar att förmågan att kunna agera med, samt samspela med olika individer som 

denne möter i sin vardag, påverkar dennes anställningsbarhet. Knight & York framhåller att 

individens förmåga att lyssna och inhämta information ökar dennes anställningsbarhet. Detta är 

aspekter som även betonas i intervjun med respondent 5, vilken menar att den ansökandes chanser 

till anställning förbättras om denne är har förmåga att lyssna och vara uppmärksam. På så sätt kan 

den ansökande tillgodogöra sig information på ett effektivt sätt. 
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Viktigast vid bemanning 

 ”man ska vara glad, initiativrik, man ska vara flexibel tror jag är viktigt, och öppen som 

person…. när jag hyr ut truckförare nu, då letar jag mer efter personer som nästan skulle kunna sitta i 

en reception” (Respondent 1, muntlig intervju) 

Respondenten framhåller här att de personliga egenskaperna är viktigast vid bemanning. Detta då 

personliga egenskaper, så som social förmåga, underlättar för den uthyrde att etablera sig hos en ny 

kund eller att snabbt kunna byta uppdrag mellan kunder. 

                  ”(vikten av) socialförmåga är ju väldigt stor.. Du kan slängas mellan olika kunder, det kräver 

att du är väldigt social för att kunna ta in ny information” (Respondent 5, muntlig intervju) 

Detta är ett resonemang som återkommer ur såväl Respondent 1,2 & 5’s utsagor, och påpekar på 

vikten av de personliga egenskaperna. Konsulten förväntas kunna uppträda korrekt och sätta sig in i 

arbetsuppgifterna hos olika kunder. Aspekter som Garsten har visat ha inverkan på individens 

anställningsbarhet som bemanningskonsult (2004: 167-169). 

Att de personliga egenskaperna skulle ha större betydelse vid bemanning kommer sig enligt 

respondenterna av att de oftare bemannar okvalificerade tjänster med lägre krav på formell 

kompetens. Respondent 5 uppger t ex: ”… vid okvalificerade jobb är kompetenskraven lägre, men 

vikten av de personliga egenskaperna är större … uthyrning av okvalificerade jobb... där det inte 

krävs någon utbildning”. Detta skulle kunna förklaras genom Knight & York’s förklaringsmodell för de 

personliga egenskapernas inverkan på anställningsbarhet. De lyfter bland annat fram att individens 

anpassningsarhet påverkar individens möjligheter att hantera utmaningar och förändringar (Knight 

och York, 2004: 26f). En aspekt som enligt Van der Heijde & Van der Heijden (2006: 455) påverkar hur 

individen kan anpassa sig efter förändringar i arbetet. Förmågan att kunna anpassa sig efter 

förändringar i arbetet, att vara flexibel, har enligt Garsten (2004: 169) en positiv inverkan för 

anställningsbarheten hos en bemanningskonsult. 

Tolkningen av det insamlade materialet visar att bemanningsrelaterade ärenden/uthyrningsuppdrag 

inom bemanningsföretag, i högre utsträckning än rekryteringsbetonade uppdrag, karaktäriseras av 

informella egenskaper. Kvalitéer som social förmåga, samt att kunna vara flexibel mot arbetsgivarens 

krav och förväntningar, betonas mer i de fall då en kandidat skall bemannas än vid de tillfällen då den 

rekryteras. Utöver det uppger även deltagarna i studien att utbildning är viktigare vid mer 

kvalificerade tjänster, vilka oftare tillsäts genom regelrätt rekrytering än bemanning. 



 

 

29 
 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Braun och Clark (2006: 78-82) beskriver den tematiska analysformen som ett flexibelt verktyg för att 

bedriva kvalitativ forskning. Flexibelt i den bemärkelsen att den tematiska analysen går att applicera 

på en rad olika analysmetodologiska inriktningar, utan att för den skull tappa den tematiska 

värdegrunden. I anknytning till detta resonemang framstår den tematiska analysen som ett komplex, 

och samtidigt anpassningsbart redskap för all kvalitativt inriktad analysmetod. Den kräver ingen 

djupare förförståelse för att kunna appliceras i praktiken och förlitar sig heller inte på någon befintlig 

teoretisk inriktning, som i fallet med exempelvis IPA (Interpretative Phenomenological Analysis), 

grundad teori, eller den hermeneutiskt inriktade forskningsmetodiken. Det finns dock en inte 

obetydligt risk i att likställa dessa metodologiska verktyg i allt för hög utsträckning. Där IPA och den 

grundade teorin i huvudsak inte förlitar sig på tidigare gjord forskning inom det berörda området, 

framstår den tematiska och hermeneutiska snarare som mer likartade i denna bemärkelse. Här 

bygger forskarens problemområde i högre grad på befintliga, teoretiska ansatser. 

Detta innebär således inte att den tematiska analysen saknar ett teoretiskt arbetsfält, eller att 

teoretisk fördjupning över inte är nödvändig för den tematiskt intresserade forskaren. Vad det i 

realiteten betyder är att den, till skillnad från många andra kvalitativa analysmetoder, inte ställer 

samma krav på teoretisk förförståelse innan den går att praktiskt tillämpa. Något som ofta anses vara 

till fördel för den kvalitativt oerfarne forskaren (Braun & Clark, 2006: 78). 

Den flexibla natur som den tematiska analysen kommit att karaktäriseras efter har dock ett pris, då 

metoden fått utstå en del kritik för att vara allt för flummig, samt sakna ett enhetligt ram- och 

regelverk. Metoden har även ansetts vara ofullständigt som verktyg i jämförelse till mer teoretiskt 

förankrade analysformer; i synnerhet den grundade teorin. Det finns även de som påstått att den 

tematiska analysen inte är en analysmetod i sin egen bemärkelse, utan snarare bör ses som ett 

fundament till andra metodologiska inriktningar. Här är det dock viktigt att poängtera att den 

tematiska analysen har diversifierats i sin egenhet, genom bland annat den meningsskapande 

analysen. Denna presenteras som en metodologisk inriktning som delar många drag med den 

tematiska analysen. Här sammankopplas ett antal, för uppsatsen centrala, nyckelord till längre 

textsegment från intervjumaterialet. Det övergripande syftet med denna process är att underlätta en 

senare undersökning, jämförelse och kategorisering av det insamlade datamaterialet. 
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Genom denna process kan även en kategorisering av intervjumaterialet ske, med syftet att fastställa 

var och hur olika teoretiska teman tar sig uttryck i intervjupersonens utsaga. Det kan även göras i de 

fall då teman inte förkommer, där det i stället kan bli en fråga om framväxten av nya tematiska 

ansatser. Värt att nämna är också att dessa kategorier kan vara definierade på förhand, såväl som 

utvecklas under analysens gång. De kan t ex ha sitt ursprung i ett tidigare gjort teoriavsnitt, vilket 

med fördel kan göras om syftet är att testa en hypotes eller frågeställning. 

Slutsats 

Genom analyserna av det inhämtade materialet kan vi på ett tillfredsställande sätt svara på studiens 

frågeställning, vilken presenterades i inledningen av rapporten. Det finns en uttrycklig skillnad i vad 

som gör en arbetssökande attraktiv och anställningsbar när den söker arbete inom 

bemanningsbranschen. Beroende på vilken sorts tjänst kandidaten rekryteras för varierar faktorerna 

som gör individen anställningsbar. En person som söker sig till mer okvalificerade 

bemanningsuppdrag antas i hög utsträckning kunna påvisa mer informella egenskaper, som 

exempelvis flexibilitet. I jämförelse till denna slutsats framställs således de mer kvalificerade 

tjänsterna, där en kandidat rekryteras för kunds räkning, som mer beroende av formell utbildning än 

informella egenskaper.  

Gemenstamt för definitionen av anställningsbarhet utifrån de båda verksamhetsområdena är det 

som respondenterna benämner som att matcha behovet. Huruvida individen matchar de krav som 

ställs i en kravprofil och beskrivs i platsannonsen påverkar i stor utsträckning den arbetssökandes 

anställningsbarhet. Ur detta perspektiv framställs således anställningsbarhet som ett kontrollverktyg 

för att undersöka huruvida en individ kan möta de krav som arbetsgivaren ställer.  Vad som faktiskt 

krävs för att klara av arbetet är enligt respondenterna något som bemanningsföretagens kunder i 

storutsträckning själva definierar. Det är dock upp till den arbetssökande att förhålla sig till 

marknadens förväntningar, och utifrån dessa göra sig anställningsbar i den utsträckning det är 

möjligt. Detta är något som vi anser vara både problematiskt och svårt, då vad som efterfrågas på 

arbetsmarknaden förändras från dag till en annan. Att ha framförhållning och planera för framtiden 

ter sig som en svår men nödvändig uppgift för att göra sig anställningsbar på dagens globala 

arbetsmarknad. 

Respondenterna som intervjuats för studien är alla verksamma som rekryterare inom 

bemanningsbranschen. Enligt deras utsagor skiljer sig definitionen av anställningsbarhet beroende på 

om de rekryterar för bemanning eller åt kundsräkning. Vid bemanning betonas vikten av informella 

egenskaper i större utsträckning av formell kompetens. Medan definitionen av anställningsbarhet vid 

rekrytering åt kund läggs större vikt på den formella kompetensen. Gemensamt i de båda 
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definitionerna är de personliga egenskaperna, så som social kompetens och ödmjukhet. Även om 

denna egenskap enligt resultatet har större betydelse för anställningsbarheten för en 

bemanningskonsult.  

Skälet bakom detta fenomen är komplex och har säkerligen mer än ett svar. En tänkbar förklaring är 

dock att individens informella egenskaper påverkar hur den arbetsökande kan hantera sitt arbete 

som bemanningskonsult; ett arbete som kan innebära snabba förändringar, och därigenom 

varierande arbetsuppgifter hos olika kunder. Det kan även tänkas att individens sociala kompetens 

och flexibilitet/anpassningsförmåga möjliggör att bemanningskonsulten kan arbeta hos olika kunder. 

Fenomenet kan även granskas ur ett globalt perspektiv, vilket allt mer kommit att karaktärisera den 

allt mer transnationellt betonade arbetsmarknaden. Denna utveckling inneburit en drastisk 

förändring för många företags ekonomiska och planeringsmässiga vanor, där det blivit allt vanligare 

att verksamheten styrs ur ett mer kortsiktigt tidsperspektiv. Detta innebär att mer fokus läggs på 

snabb avkastning och högre krav på omedelbara resultat, vilket arbetstagaren tvingats anpassa sig. 

Företag rör sig idag sömnlöst över landsgränser, vilket förändrat villkoren för den arbetssökande. I 

takt med denna utveckling ställs nämligen högre krav på den arbetssökandes förmåga att kunna 

möta företagens allt mer kortsiktiga krav på resultat. Härtill framträder alltså en arbetsmarknad allt 

mer karaktäriserad av flexibilitet. 

Vid rekrytering för kunds räkning har de formella kvalifikationerna större betydelse än de informella 

egenskaperna. En möjlig förklaring till att rekrytering sker för kvalificerade tjänster kan vara det 

fenomen som en av respondenterna benämner som ”konsultfälla”. Detta begrepp refererar till 

profiler och kandidater som är svåra att hitta på grund av högt ställda krav på bland annat formell 

utbildning. Genom högt ställda krav kan urvalet, antalet sökande minska. 

Att bemanningsföretaget rekommenderar kunderna att själva rekrytera i dessa fall tror vi ligger i att 

bemanningsföretaget har svårare att hitta kandidater med rätt kvalifikation, som samtidigt är villiga 

att arbeta som bemanningskonsult. Vi förmodar att individer med formell utbildning sannolikt söker 

sig till en mer långvarig och stabil arbetssituation än vad det flexibla bemanningskonsultsarbetet 

innebär. Att rekrytera för de mer kvalificerade tjänsterna tror vi även ligger i att dessa individer kan 

komma att få en mer betydande roll, då dessa innehar kompetenser som är vitala för kundföretagets 

fortsatta framgång. Att behålla och utbilda nyckelkompetens anser vi, likt exempelvis Malin 

Lindelöw, vara nödvändigt för att göra företagen konkurrenskraftiga samt nyttomaximerande.   

Avslutningsvis anser vi att det i dagens definitioner av begreppet anställningsbarhet läggs allt för 

stort ansvar på arbetstagaren. Det är enbart upp till individen att vidta åtgärder som ökar dennes 

anställningsbarhet, vilket innebär att anställningsbarhet antar ett annat syfte ur arbetsgivarens 
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perspektiv. Anställningsbarhet framställs här som en maktredskap för att kontrollera vem som har 

tillgång till vilka tjänster på arbetsmarknaden. Begreppet skulle således kunna ha en exkluderande 

funktion, och existera främst för att möta arbetsgivarens mål. Faktorer som ligger utanför individens 

kontroll, men samtidigt påverkar den arbetssökande anställningsform, anser vi hamna i glömska. 

Individen kan och bör utbilda sig för att öka sina chanser till anställning, men samtidigt måste 

exempelvis ett begrepp som flexibilitet förstås ur ett ömsesidigt perspektiv. Såväl arbetsgivare som 

arbetstagare skall vara ödmjuka och anpassningsbara efter varandras behov, och det är endast då 

som en riktigt bra matchning kan uppstå. 

Begreppet anställningsbarhet används vid definitionen av bland annat arbets-, sysselsättnings- och 

utbildningspolitiska strategier och åtgärder. I förhållande till den slagkraft som begreppet faktiskt har 

anser vi det olyckligt att det ännu inte antagit en mer enhetlig, ämnesövergrupande definition. Under 

uppsatsens gång har många nya frågor dykt upp, samtidigt som vi även besvarat vår ursprungliga 

frågeställning. Hur kan anställningsbarhet förstås utifrån ett maktcentrerat perspektiv? Är ordet 

anställningsbarhet den mest lämpliga benämningen av fenomenet över huvud taget? Detta är några 

exempel på frågor vi hoppas framtida forskning kan ge svar på, och därigenom fortsätta arbetet med 

att försöka förstå vilka mekanismer som styr en individs möjligheter till anställning på 

arbetsmarknaden. 
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Appendix 

Bilaga 1 

Informationsbrev till respondenter  

Hej! 
 

Vi är två studenter som läser vår sista termin på Personal- och arbetslivsprogrammet vid 
Mittuniversitetet i Östersund. Under denna period skriver vi vår C-uppsats, i vilken vi valt att titta 
närmare på anställningsbarhet i relation till rekryteringsprocesser inom bemanningsbranschen. 
Vi söker därför dig som har erfarenhet från rekryteringsarbete för att delta i vår intervjustudie. 
Vid intervjutillfället är vi intresserade av din syn på begreppet anställningsbarhet och hur det tar 
sig uttryck när du genomför en rekrytering. Begreppet anställningsbarhet syftar ofta på 
individens möjlighet att skaffa, bibehålla och vid behov byta arbete. 
Intervjun beräknas ta mellan 30-60 minuter och deltagandet är frivilligt. Detta innebär såklart 
även att du kan avbryta intervjun om du så önskar. Med ditt godkännande kommer vi även spela 
in intervjun via diktafon för att underlätta bearbetningen av datamaterialet. Ditt deltagande 
kommer självklart att hållas anonymt; allt insamlat material kommer att raderas efter att 
uppsatsen är färdigskriven. Materialet från intervjuerna kommer enbart att användas i 
forskningssyfte. Det slutgiltiga dokumentet är dock en offentlig handling, vilken kommer att 
publiceras i en nationell examensdatabas. 
 

Vi föreslår följande datum och tider. Vilket tillfälle som passar bäst är upp till dig! 
Måndag 28/4, förmiddag (någon gång mellan 09:00 - 12:00) 
Fredag 2/5, eftermiddag (någon gång mellan 13:00-17:00) 
 

Om ovanstående tider inte passar är vi flexibla att anpassa oss efter ett annat alternativ som 
fungerar för dig. 
För vidare frågor och information, tveka inte att kontakta oss! 
 

Gustaf Wrangbäck: 
Mail: gxxxxxx@hotmail.com 
Tlfn: 073- XXX XX XX 

John Estvik: 
Mail: jxxxxxx@hotmail.com 
Tlfn: 070-XXX XX XX 

 

Med vänlig hälsning, 
John Estvik & Gustaf Wrangbäck 
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Bilaga 2  

Intervjuguide - Anställningsbarhet 

Inledning 
Hej och välkommen! Jag heter xxx xxx och komma att hålla i denna intervju. Min kompanjon kommer 
att föra anteckningar, samt sköta inspelningen av intervjun. Vi studerar på Personal- och 
arbetslivsprogrammet vid Mittuniversitetet, där vi nu läser vår sista termin innan examen. I linje med 
detta arbetar vi nu med en C-uppsats, genom vilken vi ämnar undersöka rekrytering och 
anställningsbarhet. 
 
Syftet med dessa intervjuer är att undersöka hur du som rekryterare inom bemanningsbranschen 
definierar och reflekterar kring begreppet anställningsbarhet. Vår förhoppning är att dessa intervjuer 
kommer att hjälpa oss förstå och problematisera vilken betydelse detta begrepp har för unga 
personer på arbetsmarknaden. Vi kommer att ställa frågor kring din syn på matchningen mellan en 
uttalad tjänst och en sökandes kvalifikationer. Vi ser även att du utvecklar vilka av dessa 
kompetenser som är vanligt förekommande i dina rekryteringsärenden. 
 
För att säker ställa din anonymitet kommer vi att koda allt insamlat material, vilket innebär att ditt 
riktiga namn inte kommer att finnas med i någon offentlig dokumentation. Datainspelningen 
kommer enbart att analyseras av oss, för att sedan raderas efter att uppsatsen slutförts. Som tidigare 
nämnt kommer vi att inleda med att ställa ett par frågor kring anställningsbarhet, för att sedan 
fokusera närmare på relationen mellan tjänst och arbetssökande. Du har självklart rätt att när som 
helst avbryta intervjun om du så önskar. Vi beräknar att intervjun kommer att ta mellan 30-60 
minuter. Har du några frågor innan vi börjar? 
 

– Hur länge har du arbetat inom bemanningsbranschen? 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 
– Vad har du för arbetsuppgifter i dagsläget? 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
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Personliga färdigheter (informella egenskaper) 

– Vad gör en arbetsökande konkurrenskraftig på arbetsmarknaden idag? 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
______________________________________________________ 
 
– Vilka personliga egenskaper anser du överlag vara till mest nytta i arbetslivet? Varför? 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
______________________________________________________ 
 
– Vad utmärker, generellt sett, en attraktiv arbetssökande? 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
______________________________________________________ 
 
– Vilka personliga egenskaper letar du överlag efter hos arbetssökande? 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
______________________________________________________ 
 
– Anser du att vikten av personliga färdigheter har förändrats på arbetsmarknaden den senaste 
tiden? Om ja: på vilket sätt? Om nej: varför har det inte förändrats? 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
______________________________________________________ 
 
– Vad innebär begreppet flexibilitet och hur viktigt anser du det vara för en arbetssökande?  
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
 
 
 
– Har definitionen av flexibilitet förändrats något under din yrkesverksamma karriär? 
– Vilken betydelse anser du att flexibilitet har för den arbetssökande -
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
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Yrkesmässiga färdigheter (formella kunskaper) 
– Vilken roll spelar formell utbildning för den arbetssökandes chanser att få en anställning? 

– Hur viktig anser du att formell utbildning är? 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
– Vilka krav ställer ni på en formell utbildning?  

– Finns det någon låg nivå? 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 
– Är det nödvändigt med en formell utbildning? Varför? 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 
– Finns det situationer där kraven kan se annorlunda ut? 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 

 
– Vilken betydelse har yrkesspecifika kunskaper för arbetssökande? Exempelvis: svetsare, lärare. 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 
– Nämn några tillfällen då mer arbetsplatsspecifika kunskaper? Exempelvis: “Det är meriterande om 
du har arbetat inom xxx tidigare”. 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 
– Vad anser du vara viktigast hos en arbetssökande: formella eller informella kvalifikationer? 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
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Personliga attribut 
– Hur ska man vara för att passa in på en specifik arbetsplats? 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 
– Vilka koder (som kanske inte är uttalade) finns det i organisationen som alla förväntas leva upp till? 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 
– Hur viktigt är det att kandidaten ser se respektabel och lever ett hälsosamt liv?  

– Varför är det viktigt? 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 
– Vilka krav/förväntningar har ni på era kandidater gällande utseende och hälsa? 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 
 

Avslutning 
- Är det något du skulle vilja tillägga/förtydliga? 
– Är det något du undrar över? 
 
Vi tackar så mycket för din medverkan i denna studie! Det är av stor betydelse för oss och vårt 
fortsatta arbete med studien. Intervjun kommer härnäst att transkriberas av oss, för att sedan tolkas 
och analyseras. Detta kommer slutligen att presenteras i studiens resultat och analysdel. Vi kommer 
självklart, vid intresse, skicka den slutgiltiga studien till dig! TACK! 
 


