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Sammanfattning 
	  
Studiens syfte är att undersöka vilka faktorer som anses göra en nyexaminerad student 
anställningsbar inom bemanningsbranschen, utifrån personalrekryterares perspektiv. I 
enlighet med syftet formulerades tre frågeställningar som berörde hur personalrekryterare 
värderar nyexaminerade studenter, vilka faktorer som värderas främst i en rekryteringsprocess 
samt eventuella gruppskillnader i relation till bakgrundsvariablerna. För att besvara studiens 
syfte har en kvantitativ metodansats använts. Studiens empiri består av data insamlad från en 
enkätstudie. Urvalet innefattar 47 personalrekryterare från sex olika bemanningsföretag. 
Studiens teoretiska perspektiv utgår från att normer påverkar hur personalrekryterare värderar 
en nyexaminerad students anställningsbarhet. Vidare utgår studien från tidigare forskning som 
har studerat fenomenet anställningsbarhet och faktorer som inverkar på en individs 
anställningsbarhet. Från resultatet går det att utläsa att kunskap och erfarenhet, personlighet 
och marknadsbeteende påverkar en nyexaminerad students anställningsbarhet inom 
bemanningsbranschen. De faktorer som värderades som allra viktigast av de tillfrågade 
personalrekryterarna var kandidatens upplevda intresse för tjänsten, kandidatens 
arbetslivserfarenhet och kandidatens flexibilitet. Utifrån bakgrundsvariablerna identifierades 
inga betydande skillnader kring hur de tillfrågade personalrekryterarna värderade faktorerna. 
Vidare tyder empirin på att personalrekryterarna både är påverkade av rådande normer och 
bidrar till att reproducera dessa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: anställningsbarhet, normer, personalrekryterare, bemanningsbranschen  
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Abstract 
 
The study aims to examine the factors that are considered to make a newly graduated student 
employable in the staffing industry, on the basis of recruiters perspective. We formulated 
three questions concerning how recruiters value newly graduated students, which factors are 
primarily valued in the recruitment process and if there were any group differences in relation 
to the background variables. To answer the purpose of the study we used a quantitative 
research approach. The study's empirical data consists of data collected from a questionnaire 
survey. The selection of respondents includes 47 recruiters from six different agencies in the 
staffing industry. The theoretical perspective assume that norms affect how recruiters value a 
newly graduated student employability. Further, we have taken consideration to other 
scientists who studied the phenomenon of employability and factors affecting an individual's 
employability. The factors that were values as most important by respondents was the 
candidate's perceived interest in the position, the candidate's work experience and the 
candidate's flexibility. From the results it is possible to deduce that knowledge and 
experience, personality and market behavior influence a newly graduated student 
employability in the staffing industry. We did not identify signifikant diffrences regarding the 
background varibles and how respondents valued factors. Furthermore, empirical data suggest 
that staff recruiters both are affected by existing norms and continues to reproduce them. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keywords: employability, norm, recruiters, staffing sector 
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1. Inledning 
	  
Arbetsmarknadens förutsättningar har förändrats kraftigt under de senaste åren (Berntson, 
Sverke & Marklund, 2006). Tidigare var arbetsmarknaden präglad av livslånga anställningar 
där arbetstagaren förväntades stanna kvar på samma arbetsplats livet ut. På dagens 
arbetsmarknad har anställningsförhållandena blivit betydligt mer flexibla. Detta är en 
konsekvens av en allt mer globaliserad arbetsmarknad som har lett till ökade krav på 
organisationers anpassningsförmåga. Som ett resultat av ökade antal omorganisationer gäller 
denna flexibilitet inte bara en organisations relation med sin omgivning, utan även 
förhållandet mellan organisationen och dess medlemmar. Den förändrade arbetsmiljön har 
resulterat i att anställda måste vara flexibla och anpassningsbara för att förbli 
konkurrenskraftiga på den interna och externa arbetsmarknaden (a.a). Intresset för fenomenet 
anställningsbarhet inom akademisk litteratur har ökat de senaste åren. Detta beror till stor del 
på den försämrade anställningstryggheten, den ökade flexibiliteten och trenden mot ökad 
individualisering. Dessa förändringar har resulterat i att ansvaret för karriärutveckling och 
förmågan att hitta ett arbete i stor utsträckning har lagts över på individen (Berntson, Näswall 
& Sverke, 2008). 
 
För att organisationer ska uppnå flexibilitet på ett effektivt sätt utan att långsiktigt behöva 
binda upp personalen kan organisationerna anlita ett bemanningsföretag (Garsten, 2004). 
Bemanningsföretagens uppgift och funktion är att tillfredsställa kundens behov genom att 
hyra ut tillfällig personal med rätt efterfrågad kompetens. Det innebär att den tillfälliga 
personalen som blir anställd för ett jobb via bemanningsföretagen måste lära sig att anpassa 
sig efter olika kunders behov. Därmed ses flexibilitet och anpassningsförmåga som ett krav 
för att bli anställd vid ett bemanningsföretag och följaktligen även ett krav för att vara 
anställningsbar inom bemanningsbranschen (a.a). Vidare innebär det att personalrekryterare 
på bemanningsföretagen måste fokusera på individens kvaliteter och egenskaper som kan 
förväntas efterfrågas i en mängd olika positioner och roller (Walter, 2012). Inom 
bemanningsföretagen arbetar personalrekryterare dagligen med att tillfredsställa kundernas 
behov inom ett flertal verksamhetsområden. Personalrekryterarnas uppgift är att kontinuerligt 
selektera, värdera och rekrytera ny personal och därmed ställs de dagligen inför 
värderingsbeslut. Bemanningsbranschen kommer således i kontakt med ett flertal 
rekryteringsprocesser varje dag och att deras funktion på dagens flexibla arbetsmarknad är 
väsentlig för både företag och arbetssökande. Därför anser vi att bemanningsbranschen en 
högst lämplig aktör att studera vid en undersökning av anställningsbarhet. En hög 
anställningsbarhet gör det möjligt för individen att klara oförutsägbara, instabila och mer 
flexibla anställningsförhållanden (Berntson et al., 2008). Att se till att vara anställningsbar är 
ett sätt för den enskilde individen att förbereda sig för att hantera en turbulent arbetsmarknad.  
 
Vid varje termin är det dags för nyexaminerade studenter att ta sig ut på den turbulenta 
arbetsmarknaden. Vilka faktorer är det som personalrekryterare inom bemanningsbranschen 
egentligen eftersöker hos nyexaminerade studenter? Spelar det någon roll om studenten har 
toppbetyg eller om studenten har varit engagerad i ideella sammanhang? Eller är det 
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personligheten som avgör om studenten får jobbet eller inte? För att reda ut hur 
personalrekryterare värderar nyexaminerade studenter och vilka faktorer som värderas främst 
inom bemanningsbranschen kommer vi att undersöka fenomenet anställningsbarhet utifrån 
personalrekryterares perspektiv. Vidare ser vi att bemanningsbranschen är präglad av normer 
som existerar på arbetsmarknaden och de krav som kunderna ställer. Det innebär att individer 
som sökt jobb via bemanningsföretag klassificeras utifrån vad som anses attraktiva 
egenskaper på arbetsmarknaden. I enighet med Knight och Yorke (2004) ser vi i denna studie 
anställningsbarhet som en individs förmåga till anställning. Genom att reda ut vilka faktorer 
som en nyexaminerad student bör ha för att bli en anställningsbar individ på dagens 
arbetsmarknad, kan vi skapa förståelse för vad studenter bör satsa på för att lyckas få ett 
eftertraktat jobb efter examen.   

1.1 Disposition. 

Detta examensarbete behandlar vilka faktorer som anses göra en nyexaminerad student 
anställningsbar inom bemanningsbranschen. Vi kommer att undersöka detta med hjälp av en 
enkätstudie med personer som arbetar med personalrekrytering på olika bemannings- och 
rekryteringsföretag. I arbetets andra kapitel redovisas relevant bakgrund till fenomenet i syfte 
att ge läsaren en god förförståelse inför arbetets kommande avsnitt. I studien tredje kapitel 
argumenterar vi för vårt val av studiefenomen och presenterar studiens syfte och 
frågeställningar. I kapitel fyra redogör vi för vår sökprocess av tidigare forskning och 
presenterar hur tidigare forskning berört vårt studerade fenomen anställningsbarhet och var 
vår studie tar vid. Detta kapitel ämnar ge läsaren en bild av det nuvarande forskningsläget och 
vilka faktorer tidigare forskare menar har en inverkan på en individs anställningsbarhet. 
Kapitel fem behandlar studiens teoretiska utgångspunkt som hjälper oss att förstå och förklara 
vårt studerade fenomen. I det sjätte kapitlet redogör vi för studiens genomförande och 
tillvägagångssätt. Vi redovisar tankegångarna bakom val av metod och utformandet av vår 
enkät, samt redogör för de forskningsetiska ställningstaganden vi tagit. Det sjunde kapitlet 
består av en presentation av studiens resultat samt en analys av resultatet. Kapitel åtta består 
av en sammanfattning av studiens resultat, där frågeställningarna besvaras och förklaras i 
relation till det teoretiska perspektivet. I arbetets sista kapitel diskuteras resultatet samt val av 
datainsamlingsmetod och förslag på vidare forskning presenteras. Denna uppsats har vi i 
likvärdig utsträckning producerat tillsammans. Uppsatsens samtliga kapitel har diskuterats 
och sammanställts i samråd av oss båda. Till följd av diskussioner och ifrågasättande menar vi 
att studiens validitet och reliabilitet kan ha gynnats.      

1.2  Problemformulering 

Anställningsbarhet är ett dagsaktuellt fenomen som fått ett stort utrymme i 
arbetsmarknadspolitiska diskussioner, inom akademin och bland arbetsgivare och 
arbetstagare. Det beror delvis på arbetsmarknadens förändringar från livslång anställning mot 
en mer flexibel och oförutsägbar karriär (Presti & Pluviano, 2015). Delvis på grund av att 
individer i dagsläget själva måste ta ansvar för sin karriärutveckling och försöka öka sina 
chanser på arbetsmarknaden (a.a). Detta fokus på anställningsbarhet kan enligt Garsten och 
Jacobsson (2004) tolkas som en förskjutning från en efterfrågeorienterad strävan mot full 
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sysselsättning till en utbudsorienterad strävan mot ökad anställningsbarhet. Däremot gäller 
behovet av att ”vara anställningsbar” inte enbart dem som är arbetslösa, utan hela 
arbetskraften. Att vara anställd i dagsläget är inte längre en garanti för att man ska få behålla 
sin anställning (a.a). De ökade antal omorganisationer som äger rum på dagens arbetsmarknad 
har medfört konsekvenser för de anställda, eftersom de i sin tur måste vara mer flexibla för att 
förbli konkurrenskraftiga både på den interna och externa arbetsmarknaden (Berntson, Sverke 
& Marklund, 2006). I och med att fenomenet anställningsbarhet påverkar hela arbetskraften i 
samhället menar vi att det är av intresse att studera närmare. 
 
Denna utveckling från livslång anställning mot livslång anställningsbarhet menar vi är 
intressant att studera ur en pedagogisk synvinkel med anledning av att den delvis påverkar 
individen i fråga om ökade krav på livslångt lärande och anpassningsförmåga. Samtidigt som 
den påverkar den högre utbildningens utveckling och anpassning med arbetslivet. Enligt 
Lindberg (2009) har aktörer inom den högre utbildningen tvingats betänka de ökade kraven 
från marknadsaktörerna som efterfrågar att utbildning bättre ska förbereda studenter för 
arbetslivet. Anställningsbarhet har därmed blivit ett begrepp att förhålla sig till vid 
utformandet av en utbildning (a.a). 
 
Vidare menar vi att det är av intresse att studera anställningsbarhet utifrån ett organisatoriskt 
perspektiv, med den nyexaminerade studentens anställningsbarhet i fokus. Utbildningsnivån i 
Sverige har ökat markant de senaste årtiondena med en fördubbling av antal registrerade 
studenter sedan 90-talet (SCB, 2014). En examen från en utbildning var tidigare en biljett till 
ett akademiskt arbete, men som ett resultat av organisationsförändringar och expansionen av 
antalet akademiker är det inte längre en jobbgaranti (Harvey, 2000). Idag söker arbetsgivare 
efter fler förmågor än de som en traditionell utbildning ger. Exempel på det är 
kommunikationsfärdigheter, samarbetsförmåga, god social kompetens, förmågan att hantera 
stress samt skapa och underhålla relationer. Även livslångt lärande och flexibilitet är 
personliga attribut som Harvey menar är nödvändiga för anställning (a.a). Det är här vår 
studie tar sin utgångspunkt, vi menar att det är av intresse att undersöka vilka faktorer som 
bidrar till anställningsbarhet bland nyexaminerade studenter inom bemanningsbranschen. 

2. Bakgrund 

Detta avsnitt ämnar ge en inblick i studiens ämnesområde anställningsbarhet och dess 
bakgrund. Dels kommer avsnittet att presentera hur arbetsmarknaden i Sverige ser ut idag, i 
fråga om arbetslöshet och utbildningsnivå. Dels kommer vi göra en historisk tillbakablick 
över den förändrade arbetsmarknaden, i fråga om bemanningsbranschen inträde, som i sin tur 
har påverkat vårt studerade fenomen anställningsbarhet.  Dessutom kommer vi i detta avsnitt 
presentera olika användningsområden för begreppet anställningsbarhet och beskriva 
utgångspunkter vid en rekryteringsprocess. 
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2.1 Arbetsmarknaden idag 

Statistik på arbetslöshet 

År 2014 låg arbetslösheten i Sverige på strax under åtta procent, jämfört med år 2008 då 
arbetslösheten låg på strax över sex procent (SCB, 2014). Arbetslösheten påverkas av den 
arbetskraft som företagen behöver, således påverkas den av ekonomin i landet. Arbetslöshet 
syftar den del av arbetskraften i landet som kan arbeta, men som inte har någon sysselsättning 
trots att de aktivt söker efter en. Medan arbetskraft syftar till befolkningen mellan 15-74 år, 
både de som är sysselsatta och de som är arbetslösa. Den del av befolkningen som inte räknas 
in i arbetskraften är exempelvis pensionärer, studenter eller personer som inte kan arbeta på 
grund av långvarig sjukdom (a.a). 

Statistik på utbildningsnivå 

Utbildningsnivån i Sverige har ökat markant de senaste årtiondena (SCB, 2014). Sedan början 
på 1990-talet har antalet registrerade studenter fördubblats, från cirka 200 000 till drygt 400 
000 år 2014. År 2014 hade 26 procent av Sveriges befolkning en eftergymnasial utbildning på 
minst tre år, jämfört med år 1990 då endast elva procent hade så hög utbildning.  År 2014 var 
det vidare fler personer som var högutbildade än lågutbildade, tillskillnad från år 1990 då 33 
procent av befolkningen var lågutbildade medan endast elva procent var högutbildade. Utöver 
det har totalt sett kvinnorna högre utbildningsnivå än männen i Sverige. Exempelvis har mer 
än hälften av kvinnorna i åldrarna 25-34 år läst vidare efter gymnasiet, varav 37 procent är 
högutbildade, till skillnad från männen i samma åldersspann där 23 procent har samma 
utbildningsnivå (a.a). 

2.2 Bemanningsbranschens inträde på den svenska arbetsmarknaden 

Under 1980-talet påbörjades en stor förändring av den svenska arbetsmarknaden i fråga om 
avreglering av det statliga arbetsförmedlingsmonopolet (Walter, 2012). Det började med att 
det svenska arbetsförmedlingssystemet utvärderades och flera förslag kring liberalisering och 
avreglering av det statliga arbetsförmedlingsmonopolet föreslogs under denna period. År 
1991 togs det första steget mot avreglering av det statliga arbetsförmedlingsmonopolet genom 
att ett antal undantag mot förbudet av privat arbetsförmedling infördes i lagstiftningen. Det 
andra och sista steget mot liberalisering togs år 1993 då återigen ny lagstiftning infördes, 
denna lagstiftning innebar en mer långtgående avreglering av det svenska 
arbetsförmedlingsmonopolet (a.a). Förändringen föregicks bland annat av att Sveriges riksdag 
året innan beslutade att säga upp ILO-konventionen, som i princip förbjöd privat 
arbetsförmedling i förvärvssyfte (Garsten, 2004; Walter, 2012). Den nya lagstiftningen 
innebar att Sverige på̊ några få år gick från ett förbud mot privat arbetsförmedling till en 
lagstiftning som var en av de mest liberala i Europa. Under de kommande åren kritiserades 
lagändringarna av både fackförbund och av företrädare för både socialdemokraterna och 
vänsterpartiet. Det uttrycktes en oro för den svenska modellen och en segregerad, osäker 
arbetsmarknad med sämre arbetsvillkor (Walter, 2012). 
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Nya aktörer nådde rampljuset vid deras försök att legitimera bemanningsbranschen, en av 
dem var Svenska personal- och rekryteringsförbundet (SPUR). SPUR var från början en 
branschorganisation och inte ett arbetsgivarförbund. Det innebar att SPUR inte fick agera 
avtalsslutande part i kollektivavtalsförhandlingar som berörde bemanningsbranschen, det 
gjorde istället Almega som vid den tiden redan var ett arbetsgivarförbund. Först år 2003 
omvandlades SPUR till ett arbetsgivarförbund inom Almega och i samband med det bytte de 
namn till Bemanningsföretagen. Det första fackförbund som inledde 
kollektivavtalsförhandlingar för anställda i bemanningsföretag var HTF. År 1988 slöts det 
första kollektivavtalet som omfattade anställda i bemanningsföretag mellan HTF och handelns 
arbetsgivarorganisation. Kollektivavtalen som slöts år 1988, 1994 och 1997 innebar att 
bemanningsbranschen legitimerades som aktör på̊ arbetsmarknaden och att HTF fick en 
normerande roll för andra kollektivavtal (a.a). 

År 1999 fanns det mer än 400 verksamma bemanningsföretag i Sverige och det året ökade 
omsättningen i bemanningsbranschen med 71 procent. Slutpunkten för 
bemanningsbranschens etablerings- och integrationsprocess på̊ den svenska arbetsmarknaden 
menar Walter var då arbetsgivarförbundet Almega och LO slöt ett kollektivavtal som 
omfattade bemanningsföretagens uthyrda arbetare år 2000 (a.a). 

2.3 Bemanningsbranschen idag 

Idag finns det 520 medlemsföretag i Bemanningsföretagen, varav drygt 480 är auktoriserade 
bemanningsföretag och/eller auktoriserade omställningsföretag (Bemanningsföretagen, 2014). 
Under år 2014 arbetade 1,4 procent av den sysselsatta befolkningen i Sverige inom 
bemanningsbranschen. Vidare förmedlade bemanningsbranschen drygt 167 000 anställningar 
via personaluthyrning, omställning och direkta rekryteringar under samma år (a.a). 

Bemanningsföretagens uppgift och funktion är att tillfredsställa kraven på flexibilitet som 
deras kunder har (Bergström et al, 2007; Garsten, 2004). Genom att anlita bemanningsföretag 
kan organisationer hålla sig flexibla i fråga om både antal anställda och kompetens inom 
organisationen (Garsten, 2004). Det innebär att de tillfälligt anställda hos 
bemanningsföretagen måste lära sig att anpassa sig efter olika kunders behov, således måste 
de lära sig att vara flexibla. Följaktligen är flexibilitet ett krav för att bli anställd vid ett 
bemanningsbolag och därmed ett krav för att vara anställningsbar inom bemanningsbranschen 
(a.a). Vidare innebär det att rekryterare på bemanningsföretagen måste fokusera på kvaliteter 
och egenskaper som kan förväntas efterfrågas i en mängd olika positioner och roller (Walter, 
2012). 

2.4 Rekryteringsprocessen hos bemanningsbolag i Sverige 

För att beskriva hur en rekryteringsprocess går till inom ett bemanningsföretag presenterats 
nedan ett exempel på hur en rekryteringsprocess kan fortlöpa. Till att börja med inleds 
rekryteringsprocessen med att en kund har ett specifikt rekryteringsbehov (Bergström, 
Håkansson, Isidorsson & Walter, 2007). Utifrån detta behov bildas en kravprofil som 
innehåller de krav som kunden önskar att kandidaten ska uppfylla. Kravprofilen indikerar 
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därmed vilken typ av kandidat som kunden söker efter och varierar beroende på vilken tjänst 
det är. Bemanningsföretaget skapar sedan en jobbannons som stämmer överens med 
kravprofilen och bilden de fått av företaget och annonserar ut tjänsten på kanaler där 
arbetssökande cirkulerar. Det är sedan upp till bemanningsföretaget att hitta lämpliga 
kandidater som uppfyller de krav som kunden ställt. Krav som förekommer är 
kompetenskrav, utbildningskrav och erfarenhetskrav. Kunden kan dessutom ställa krav på att 
den inhyrda personalen ska passa in i företaget personlighetsmässigt, därmed kan även 
personlighetskrav förekomma (a.a). 

Nästa steg i rekryteringsprocessen är att en rekryterare går igenom ansökningarna som 
kommit in via annonseringen (Bergström et al., 2007). Rekryteraren kontrollerar att 
ansökningarna matchar kravprofilen och de ansökningar som inte matchar kravprofilen 
selekteras bort (a.a). Walter (2012) menar dessutom att de kandidater som har erfarenheter 
och färdigheter som inte enkelt kan översättas och kategoriseras också väljs bort. Det behöver 
nödvändigtvis inte bero på att kandidaterna saknar förutsättningarna för att utföra de 
arbetsuppgifter som skulle kunna bli aktuella på̊ olika kunduppdrag, snarare på grund av att 
deras bakgrund inte enkelt går att klassificera och paketera. Ett sådant matchningsarbete får 
därmed en normerande karaktär och riskerar att utesluta det unika och avvikande samtidigt 
som det standardiserade och allmängiltiga premieras (a.a).  

Efter selekteringen följer intervjuer som ett nästa steg i rekryteringsprocessen (Bergström et. 
al, 2007). Ett fåtal kandidater som matchar kravprofilen väljs ut av rekryteraren till att bli 
intervjuade av rekryteraren internt på bemanningsföretagets kontor. Under intervjun 
undersöker rekryteraren kandidatens kompetenser. Förutsatt att kandidaten genomför en 
lyckad intervju och uppfyller alla krav, kan denne sedan bokas in på en intervju med kunden. 
Efter genomförda intervjuer gör kunden ett urval, således fattar ett beslut om vem eller vilka 
av de sökande som kunden vill anställa. De aktuella kandidaterna presenteras därefter 
tillsammans med en offert från bemanningsbolaget som kunden kan välja att acceptera eller 
omförhandla (a.a). 

Ur bemanningsföretagens synvinkel menar Walter (2012) att bemanningsbolagen söker efter 
kandidater som är matchningsbara. Kandidaterna ska därmed kunna anpassa sig till de 
uppdrag som finns tillgängliga för rekryteringsföretaget. Vanligtvis anställs inhyrd 
bemanningspersonal under en kortare period med anledning av att kunden vill gardera sig 
utifall kandidaten inte skulle anses passa in i rollen och på företaget. Om konsulten inte passar 
har kunden därmed möjlighet att avsluta kandidaten och beställa en ny, då startar 
bemanningsföretaget en ny process och presenterar en annan kandidat. Kandidaterna blir 
därmed som handlingsvaror, vilket ställer höga krav på dem att uppfylla kundernas behov i 
fråga om flexibilitet och anpassningsförmåga (a.a). 

2.5 Användningsområden för begreppet anställningsbarhet 

Anställningsbarhet är inget nytt begrepp, men det har till stor del ändrat innebörd det senaste 
decenniet (Garsten & Jacobsson, 2004). Anställningsbarhet har tidigare använts med hänsyn 
till arbetslösa, det har varit ett arbetsmarknadspolicyredskap för att öka 
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arbetskraftsdeltagandet och förbättra jobbmatchning (a.a). Idag är anställningsbarhet återigen 
ett populärt begrepp, men ett begrepp som skiftar i definition utefter var det förekommer 
(Garsten & Jacobsson, 2013). Det innebär i sin tur att begreppet anställbarhet är öppet för att 
antyda en mängd olika krav och förväntningar som ställs på individer (a.a). Likaså beskriver 
Berglund (2009) att begreppet fylls med olika innehåll och värden i olika tider och 
sammanhang. Garsten och Jacobsson (2004) menar att anställningsbarhet fortfarande är ett 
arbetsmarknadspolicyredskap, men idag gäller det inte bara arbetslösa, utan hela 
arbetskraften. På dagens arbetsmarknad måste alla individer, även de som har en anställning, 
ta eget ansvar för att hela tiden utveckla sin anställningsbarhet. De menar att det har skett ett 
skifte från livslång anställning till livslång anställningsbarhet (a.a). 

Enligt Berglund och Fejes (2009) är anställningsbarhet ett centralt policybegrepp som 
används för att legitimera vissa åtgärder inom utbildningssystemet och arbetsmarknaden. 
Aktörer på olika nivåer har olika intressen av att använda sig av begreppet (Berglund, 2009). 
På supernationell nivå, där aktörer som FN och EU återfinns, handlar anställningsbarhet om 
att utforma nationsövergripande strategier för kompetensförsörjning som syftar till att öka 
människors möjligheter till anställning och motverka arbetslöshet. På supernationell nivå 
syftar anställningsbarhet på sysselsättning och förutsättningar för ett gott liv. En strategi för 
främjad anställningsbarhet på supernationell nivå är Bolognaprocessen (a.a). Den inrymmer 
beslut om hur utbildningar på universitet och högskolor ska designas och planeras, 
exempelvis ska en utbildning skapa möjlighet för de studerande att bli anställningsbara efter 
sin utbildning (Berglund & Fejes, 2009). 

På nationell nivå återfinns i Sverige aktörer inom riksdag och regering (Berglund, 2009). 
Anställningsbarhet handlar på denna nivå vanligtvis om utbildning och kompetensutveckling, 
både i fråga om att kunna få sitt första jobb och att fortsätta vara attraktiv på 
arbetsmarknaden. På nationell nivå kan aktuella frågor bland annat beröra vilken typ av 
kompetens och utbildningsnivå som krävs för olika arbeten eller regler för antagning till en 
eftergymnasial utbildning. På en organisatorisk nivå, den nivå som studeras i denna studie, 
handlar anställningsbarhet om att säkerställa tillgång till den kompetens som det aktuella 
arbetet kräver. Kompetensen kan nås via rekrytering eller kompetensutveckling av befintlig 
personal. Vilken strategi organisationen har styrs ofta av organisationens ekonomiska 
ställningstaganden och affärsmål (a.a).  

Slutligen kan anställningsbarhet på individnivå ses utifrån policyperspektivet eller ur ett 
individuellt perspektiv (Berglund, 2009). Med policyperspektivet menas olika 
styrningstekniker av individer som formuleras på supernationell-, nationell- och 
organisatorisk nivå.  Medan det individuella perspektivet handlar om olika möjligheter till 
självstyrning, i fråga om anpassning eller motstånd till de uttalade kraven från samhället och 
organisationerna på arbetsmarknaden (a.a). 
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3. Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka vilka faktorer som anses göra en nyexaminerad 
student anställningsbar inom bemanningsbranschen, utifrån personalrekryterares perspektiv. 

3.1 Frågeställningar: 

• Hur värderar personalrekryterare nyexaminerade studenter i en rekryteringsprocess? 
 

• Vilka faktorer värderas främst vid en nyanställning av en nyexaminerad student? 
 

• Finns det några skillnader på hur de tillfrågade personalrekryterarna värderar 
faktorerna utifrån bakgrundsvariablerna? 

4. Tidigare forskning 
I detta avsnitt presenteras en överblick kring vad som tidigare studerats inom ämnesområdet 
anställningsbarhet och hur andra forskare ser på fenomenet. Detta avsnitt ger således en bild 
av hur forskningsläget ser ut idag och var denna studie tar vid.  Vidare ger det en inblick i vad 
tidigare forskare menar är faktorer som leder till anställningsbarhet. Efter att vi läst igenom 
samtliga studier sammanfattade vi dessa för att se vilka mönster som var mer återkommande 
än andra. Det resulterade i tre teman: kunskaper/erfarenheter, 
flexibilitet/anpassningsförmåga/rätt personlighet samt att vara en professionell 
marknadsaktör. Vidare kommer vår tidigare forskning att redovisas utifrån dessa tre teman. 

4.1 Sökprocess 

Arbetet med vår studie inleddes med en litteratursökning av fenomenet anställningsbarhet. 
Till hjälp för att finna relevant tidigare forskning om anställningsbarhet användes databaserna 
LIBRIS och SwePub. De sökord som vi använde oss av först var normer + 
anställningsbarhet. På den sökningen fick vi endast fyra träffar, men vi hittade Garsten som 
har gjort ett flertal studier inom anställningsbarhet. Vi sökte vidare med bara sökordet 
anställningsbarhet och kom i kontakt med mycket relevant forskning, bland annat Berglund 
och Fejes, Benson, Garsten och Jacobsson samt Berntson. På databasen LIBRIS fick vi 59 
träffar och på databasen Swepub fick vi 92 träffar på sökordet anställningsbarhet. För att 
avgöra vilken litteratur som var relevant för vår studie gick vi igenom alla träffar och valde ut 
de som berörde anställningsbarhet och de som vi kunde få tillgång till. Vidare sökte vi efter 
internationell litteratur genom sökordet employability och fick 145 träffar på LIBRIS och 210 
träffar på Swepub. Vi studerade litteraturens rubriker och läste igenom den litteratur som vi 
upplevde kunde vara relevant för vår studie, vi fick förkasta en del forskning men kom tillslut 
i kontakt med relevant forskning från bland annat Knight, York och Berntson. För att hitta 
mer relevant forskning för vår studie sökte vi också på namnet på kända forskare inom 
området, som Berntson och Garsten. Utöver det hittade vi artiklar genom databasernas förslag 
på liknande forskning som presenterades vid sökningar på anställningsbarhet och 
employability. Utifrån relevanta böcker, avhandlingar och artiklars referenslistor har vi även 
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sökt efter mer litteratur som berör anställningsbarhet. Anställningsbarhet har tidigare studerats 
utifrån många olika perspektiv och utifrån skilda forskningsintressen. Vanligt förekommande 
är studier om hur olika aktörer uppfattar anställningsbarhet, hur anställningsbarhet används 
som styrteknik eller policybegrepp av olika aktörer och vilken inverkan anställningsbarhet har 
på individer i fråga om ökat ansvar för att vara attraktiv på arbetsmarknaden. Ämnet har 
tidigare undersökt med hjälp av olika metoder som har tagit fram både kvalitativ och 
kvantitativ data. Den forskning som vi ansåg var relevant för vår studie var den som innehöll 
utsagor om vilka faktorer som bidrar till anställningsbarhet och de som hjälpte oss att förstå 
fenomenet anställningsbarhet. Vi har tagit del av forskning från början på milleniet och 
forskning från så sent som år 2015. 
 
Forskarna är eniga om att det inte finns någon allmänt vedertagen definition av begreppet 
anställningsbarhet, utan begreppet skiftar i definition och fylls med olika innehåll och värde i 
olika sammanhang (Berglund, 2009; Garsten & Jacobsson, 2013; Martinsson, 2008). Det som 
lyfts fram i tidigare forskning som centrala faktorer för att vara anställningsbar har några 
gemensamma nämnare och skiljer sig åt i vissa aspekter. Dessa presenteras nedan enligt de tre 
teman vi identifierat. 

4.2 Tema 1: Kunskaper och erfarenheter 

Vi har från den tidigare forskningen kunnat urskilja att kunskaper och erfarenheter är av stor 
vikt för en persons anställningsbarhet. Berntson (2008) menar att de faktorer som främst 
påverkar individers anställningsbarhet är kunskaper och färdigheter. Hög formell utbildning, 
arbetslivserfarenhet samt kritiskt och abstrakt tänkande menar Berntson ökar chanserna för en 
individ att erhålla en anställning (a.a). Detta påvisas även i Berntson et al. (2006) studie 
“Predicting Perceived Employability: Human Capital or Labour Market Opportunities” där de 
undersökt vilka faktorer som leder till ökad uppfattad anställningsbarhet. De kom fram till att 
anställningsbarheten påverkas av faktorer som individen själv kan styra över så som 
exempelvis utbildning och arbetslivserfarenhet. Dessa faktorer tar i studien stöd av Beckers 
(1993) teori om humant kapital. Teorin har sin utgångspunkt i individuella resurser, Becker 
menar att investeringar i formell utbildning, arbetslivserfarenhet och arbetsrelaterad 
kompetensutveckling höjer ens individuella kapital och ökar en individs chans till karriär 
(a.a). Staffan Nilsson (2009) beskriver även att utbildning i dagsläget är en nödvändig 
förutsättning för att få tillträde till många positioner på arbetsmarknaden och i samhället.  
  
Följaktligen har flera forskare har pekat på vikten av kunskaper och erfarenheter. McAdrle, 
Waters, Briscoe och Halls (2007) menar att anställningsbarhet är en psykosocial konstruktion 
som består av tre dimensioner. Deras tredje dimension består av mänskligt och socialt kapital, 
som utgörs av utbildning, arbetslivserfarenhet, kompetens och kunskap. De menar därmed att 
dessa faktorer påverkar en individs anställningsbarhet. Vidare har Berntson et al. (2008) i en 
studie undersökt relationen mellan upplevd självförmåga och upplevd anställningsbarhet, två 
begrepp som både har betraktats som motsvarigheter till varandra och som distinkta med 
relaterade fenomen. De slutsatser Berntson et al. (2008) drog var att upplevd 
anställningsbarhet och upplevd självförmåga är två separata konstruktioner som återspeglar 
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relaterade men separata egenskaper. De kom även fram till att individuella attribut såsom 
kunskap om arbetsmarknaden, formell utbildning och arbetsträning kan vara avgörande för 
personers uppfattning om sin anställningsbarhet. Anställningsbarheten återspeglar enligt dem 
den upplevda möjligheten att förvärva en anställning och är nära kopplat till specifika 
kunskaper som färdigheter, vilket är ett resultat av en utbildning. Medan självförmåga i större 
utsträckning återspeglar den allmänna känslan av hur man utför sina uppgifter. 

Vi har dessutom identifierat forskning som menar att det finns en diskrepans mellan den 
kompetens nyutbildade akademiker uppfattas ha och den kompetens och de kvalifikationer 
som ett arbete som akademiker kräver (Martinsson, 2008). I artikeln ”New realities: The 
relationship between higher education and employment” beskrivs det att samhället och 
organisationer ställer krav på en marknadsanpassning av högre utbildning (Harvey, 2000). 
Arbetsgivare syntes i stor utsträckning bedöma nyutbildade akademikers kompetens som 
undermålig i förhållande till de krav som arbetet ställer på dem. Harvey (2000) menar att en 
examen från en utbildning tidigare varit en biljett till ett akademiskt arbete då det var ett 
tecken på en god kunskapsnivå och en intellektuell förmåga. På grund av 
organisationsförändringar och expansionen av antalet akademiker är en examen inte längre en 
garanti för ett jobb utan snarare ett första steg i rekryteringsprocessen. Idag söker arbetsgivare 
efter fler förmågor än de förmågor som en traditionell utbildning ger. Några exempel på dessa 
är kommunikationsfärdigheter, samarbetsförmåga, god social kompetens, förmågan att 
hantera stress och skapa och underhålla relationer. Även livslångt lärande och flexibilitet är 
personliga attribut är nödvändiga för anställning (a.a). 

4.3 Tema 2: Flexibilitet, anpassningsförmåga och rätt personlighet 

Andra faktorer som är av stor vikt för en individs anställningsbarhet syntes enligt den tidigare 
forskningen vara flexibilitet, anpassningsförmåga och social kompetens. Som nämnt i 
avsnittet ovan understryker Harvey (2000) bland annat att flexibilitet och social förmåga är 
något som behövs utöver en akademisk utbildning för att anses som anställningsbar. 

I Garsten och Jacobssons (2013) studie ”Sorting people in and out: The plasticity of the 
categories of employability, work capacity and disability as technologies of government” 
undersöker de vad som händer med dem som inte kan möta de existerande förväntningarna 
som ställs på den anställningsbara individen idag. De studerar hur arbetsförmedlingens 
sortering av individer som anställningsbara eller funktionshindrade används som 
styrningsteknik av regeringen för att legitimera attraktiva individuella drag. Deras teoretiska 
utgångspunkt grundar sig i att vi människor klassificerar på en daglig basis, att ett rationellt 
beteende innebär klassificering. Vidare att organisationer inte har möjlighet att behandla 
individer som unika, utan att de också behöver klassificera människor enligt deras 
organisationssystem. Analysen visar att anställningsbarhet förmedlas, eller möjliggörs av 
klassifikations förfaranden som grundar sig på en mall för vad som anses vara acceptabla och 
önskvärda individuella egenskaper enligt arbetsförmedlingen. De kom fram till att 
yrkesskicklighet och arbetslivserfarenhet inte längre anses vara tillräckligt, utan att det krävs 
mjukare social kompetens, flexibilitet, och anpassningsförmåga också. Likaså förmågan att 
marknadsföra och sälja in sig själv.  
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Garsten (2004) understryker även vikten av flexibilitet i artikeln ”Be a Gumpy”: The political 
technologies of employability in the temporary staffing business”. Garsten menar att 
flexibilitet är en nödvändig egenskap för bemanningskonsulter om de ska vara 
anställningsbara. En bemanningskonsult som är flexibel kan arbeta hos olika arbetsgivare och 
anpassa sig efter olika arbetsuppgifter och arbetsmarknadens krav. Utöver det måste en 
konsult i bemanningsbranschen även uppvisa rätt attityd, beteende och utseende ut efter 
kundens förväntningar (a.a). 
 
De tidigare nämnda forskarna McAdrle, Waters, Briscoe och Halls (2007) lyfter också fram 
anpassningsförmåga som en viktig dimension för anställningsbarhet. De menar att individens 
vilja och förmågan att ändra sitt beteende samt sina känslor och tankar för att passa in i den 
nya miljön har stor inverkan på individens anställningsbarhet (a.a). Likaså tar Presti och 
Pluviano (2015) upp vikten av att vara anpassningsbar, mångsidig och flexibel. De menar på 
att anställningsbarheten inte är statisk över tid utan individerna ständigt behöver utvecklas för 
att kontinuerligt behålla sin anställningsbarhet. Presti och Pluviano (2015) beskriver i artikeln 
“Looking for a route in turbulent waters: Employability as a compass for career success” att 
det gäller att hantera förändringar och att arbeta hårt för att få ett övertag över sin karriär och 
sitt självförverkligande i arbetslivet. Enligt dem är den turbulenta arbetsmarknaden mer 
oförutsägbar och flytande än någonsin tidigare vilket ställer höga krav på arbetssökande och 
anställda. 

4.4 Tema 3: Att vara en professionell marknadsaktör 

Ytterligare faktorer som vi identifierat i den tidigare forskningen som påverkar 
anställningsbarheten är huruvida individer kan föra sig på arbetsmarknaden. Precis som 
Garsten och Jacobssons (2013) beskrev i artikeln ”Sorting people in and out: The plasticity of 
the categories of employability, work capacity and disability as technologies of government” 
spelar förmågan att marknadsföra och sälja in sig själv en betydande roll för 
anställningsbarheten.  
 
Vidare har Benson (2008) studerat omställningsprogram i syfte att utveckla kunskapen om 
organiseringen av övergångar på dagens arbetsmarknader och vad det har för implikationer 
för hur karriärer konstrueras. Omställningsprogrammen syftar till att slussa personer från den 
trygga anställningen till en kontext som präglas av normer om individuellt ansvar och 
egennytta. De kan därmed ses som en socialiseringsprocess till den nya normativa kategorin 
på arbetsmarknaden- den anställningsbara individen. Det förmedlas tydligt i programmen att 
det är mer attraktivt med arbetssökande som söker jobb från en anställning, än med dem som 
söker utifrån statusen som arbetslös, vilket ses som ett tecken på anställningsrelationen som 
norm. Genom att anställningsrelationen förlängs under omställningsprogrammen ger det 
deltagarna chansen att presentera ett CV utan glapp mellan anställningarna. 
Omställningsprogrammen är därmed ett uttryck för att det är den glapplösa karriären som är 
det ideala. Glapplösheten handlar inte i första hand om att ha en och samma arbetsgivare, utan 
det handlar om att kontinuerligt ha en anställning eller en annan legitim sysselsättning (a.a). 
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Vidare fokuserar omställningsprogrammen i stor utsträckning på självpresentation, 
självreflektion samt marknadsbeteende. Deltagarna tränas även i att presentera sig själva och 
sina erfarenheter på ett allmängiltigt sätt, därigenom kan deltagarna bli gångbara och 
jämförbara i rekryteringsprocesser. Samtidigt måste deltagarna presentera sig som i någon 
mening unika utan att framstå som för avvikande. Utifrån studien av 
omställningsprogrammen drar Benson (2008) slutsatsen att kommodifieringen håller på att 
utvidgas från att gälla arbetstagarens förmåga att utföra vissa uppgifter till att också gälla 
arbetstagaren som person och hur de beter sig på arbetsmarknaden. 

McAdrle et al. (2007) har som tidigare nämnt påstått att anställningsbarhet är en psykosocial 
konstruktion som består av tre dimensioner. Den andra dimensionen är karriäridentitet, den 
hänvisar till hur individen definierar sig i ett särskilt arbetssammanhang. De menar att om 
individen har ett öppnare sinne i arbetssammanhang kommer anställningsbarheten att öka. 
Dessutom poängteras att karriärval är av vikt, eftersom det i sin tur skapar formella och 
informella nätverk som kan underlätta för en anställning (a.a). 

4.5 Sammanfattning tidigare forskning 

I detta avsnitt presenteras en sammanfattning av den tidigare forskningen som vi tagit del av 
inför vår studie, dessutom beskriver vi vårt bidrag till forskningen om anställningsbarhet. Vi 
har från den tidigare forskningen om anställningsbarhet identifierat vissa centrala faktorer 
som forskare menar påverkar individers anställningsbarhet. Dessa har vi reducerat ned i tre 
teman: 
• Tema 1: Kunskaper och erfarenheter 
• Tema 2: Flexibilitet, anpassningsförmåga och rätt personlighet 
• Tema 3: Att vara en professionell marknadsaktör 

 
Det finns forskning som belyser vikten av kunskap och erfarenhet för att vara attraktiv på 
arbetsmarknaden. Hög formell utbildning, arbetslivserfarenhet samt arbetsrelaterad 
kompetensutveckling nämns i ett flertal studier som grundläggande faktorer för 
anställningsbarhet. I synnerhet anses utbildning i princip vara en nödvändighet för att få 
tillträde till en stor del av arbetsmarknaden. Det finns även forskning som pekar på en 
diskrepans mellan de akademiska utbildningarna och arbetsmarknadens kompetenskrav. 
Dessutom belyser tidigare forskning att det idag krävs mer än en formell utbildning och de 
färdigheter som följer för att erhålla ett akademiskt arbete. Social kompetens, livslångt 
lärande och flexibilitet är exempel på faktorer som lyfts fram. 

Således finns det forskning som pekar på att yrkesskicklighet och arbetslivserfarenhet inte 
längre anses som tillräckligt för att passa in i normerande kategorin – den anställningsbara 
individen. Personliga attribut som flexibilitet, anpassningsförmåga och social kompetens är 
faktorer som enligt forskningen behövs för att vara anställningsbar. Särskilt flexibilitet anses 
vara en nödvändig egenskap i bemanningsbranschen, där konsulter förväntas kunna anpassa 
sig efter olika arbetsledare, arbetsuppgifter och arbetsmarknadens krav. Utöver kunskap, 
erfarenhet och rätt personlighet finns det också forskning som menar att individers förmåga 
att vara en professionell aktör på arbetsmarknaden spelar in i deras anställningsbarhet. 
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Faktorer som karriärval, nätverk och förmåga att sälja in sig själv uppmärksammas i tidigare 
studier. Likaså belyser tidigare forskning anställningsrelationen som norm och ett glapplöst 
CV som ideal för anställningsbarhet. 

Vi kan, efter vår genomgång av tidigare forskning, konstatera att det har forskats mycket om 
det omdebatterade begreppet anställningsbarhet. Däremot menar vi att det finns ett behov att 
undersöka anställningsbarhet utifrån en växande aktör på arbetsmarknaden, 
bemanningsbranschen. Vår studie syftar till att utveckla kunskapen som redan finns om 
fenomenet anställningsbarhet genom att belysa vilka faktorer som personalrekryterare inom 
bemanningsbranschen anser är viktiga vid anställning av en nyexaminerad student. Med en 
arbetsmarknad som i allt större utsträckning präglas av projektanställningar, kortare uppdrag 
och bemanningsföretag menar vi att det är av stor vikt att undersöka vad just 
personalrekryterare på bemanningsföretag anser är viktiga faktorer för en anställning. I 
förlängningen ämnar vi ge en del av arbetskraften i Sverige bättre möjligheter att själv styra 
sig in på rätt väg - och tillslut bli en anställningsbar individ. 

5. Teoretiskt perspektiv 
Detta avsnitt ämnar redogöra för denna studies teoretiska utgångspunkt. För att förstå hur 
rekryterare värderar olika faktorer vid anställning av en nyexaminerad student, sett utifrån 
personalrekryterares perspektiv, räcker det inte att endast samla in ett empiriskt material. Det 
krävs även kunskap kring hur den insamlade data kan sättas in i ett sammanhang och 
därigenom bli begriplig. Till hjälp har vi ett teoretiskt perspektiv som kan användas för att 
förklara, tolka och förstå det undersökta fenomenet i vår studie, anställningsbarhet (Jmf. 
Bryman, 2011). 

Vi menar att anställningsbarhet, sett som en individs förmåga till anställning, påverkas av vad 
arbetsgivare anser är attraktiva faktorer vid en anställning. Vidare utgår vi från att 
arbetsgivare inom bemanningsbranschen i stor utsträckning är påverkade av vad deras kunder 
anser är attraktiva faktorer vid inhyrning av personal. Både bemanningsföretag och deras 
kunder är, enligt vår utgångspunkt, i sin tur påverkade av rådande normer i samhället kring 
vad som är attraktivt på arbetsmarknaden. Med det som bakgrund menar vi att dessa starka 
marknadsaktörer, bemanningsföretagen och dess kunder, är påverkade av rådande normer vid 
rekrytering av personal. Samtidigt bidrar de till att reproducerar dessa normer genom att 
anställa personal som passar in i de rådande förväntningarna som ställs på den 
anställningsbara individen idag. Vi utgår därmed från att det i grund och botten är normer som 
styr vad som gör en individ anställningsbar eller inte. I avsnittet nedan presenteras vår 
grundläggande syn på normer, hur normer påverkar personal och sprids i organisationer samt 
hur en organisations relation till sin omgivning kan påverka vilka normer som råder på 
företaget. Dessa teoretiska utgångspunkter anser vi bidrar till en komplett bild av vad som kan 
ligga bakom en personalrekryterares värderingar kring vilka faktorer som gör en 
nyexaminerad student anställningsbar. 
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5.1 Normer 

I denna uppsats utgår vi från att normer är allmänt delade och underförstådda regler och 
förväntningar för vad som anses vara normalt och godtagbart (Jmf. Bergström & Fog, 1990). I 
likhet med detta menar Hydén (2002) att normer upprätthåller kulturella värden genom att 
markera vad som är önskvärt och vad som icke är önskvärt beteende. Han menar även att 
normer är dolda premisser som ger oss en inneboende förväntning att följa ett visst handlande. 
Därmed blir normerna en del av vårt dagliga liv genom att de ger oss vägledning kring hur vi 
ska tänka och bete oss i olika sammanhang (a.a). I likhet med detta poängterar Garsten och 
Jacobsson (2013) att vi dagligen klassificerar människor och situationer genom våra inbyggda 
normer i det dagliga livet. Vi delar in saker och olika personer till ”en viss typ” för att lättare 
kunna förstå vår omvärld. Inom organisationer är det svårt att hantera individer som unika 
varelser utan de behöver klassificeras efter deras organisationssystem (a.a). 

Hertzberg (2003) skriver i sin avhandling ”Gräsrotsbyråkrati och normativ svenskhet” att 
under årens gång har det gjort satsningar på att skapa enhetliga företagskulturer bland 
företagen. Kärnan i att bygga en stark kultur ligger i att skapa en positiv bild av företaget och 
samtidigt ge de anställda en kollektiv samhörighet. På detta sätt skapas en efterfrågan på 
personal som redan liknar den anställda personalen. I och med detta leder företaget 
rekryteraren mot vad som anses normativt på företaget. Specifika personliga egenskaper och 
intressen gynnas medan andra avvikande personer väljs bort. Därmed styrs rekryteraren att 
välja de kandidaterna som uppfyller de normerande kraven som företaget och samhället har 
ställt på arbetssökande. Ju längre ifrån den arbetssökande är från de informella och 
kulturspecifika kraven, desto lägre möjlighet denne att passa in rent personlighetsmässigt 
(a.a). 

För att bygga vidare på utgångspunkten att företagen har en styrande makt över sina anställda 
poängterar sociologen Amitai Etzioni (1964) att maktutövanden från organisationer kan delas 
in i tre analytiska kategorier; fysisk, materiell och symbolisk. Fysiska sanktioner är medel 
som påverkar kroppen, som exempelvis våld eller frihetsberövande. Den materiella makten 
tar form genom att erbjuda materiella belöningar, genom exempelvis lön och förmåner. 
Symboliska makten är det som känslomässigt styr oss, såsom uppskattning, kärlek och 
acceptans. Genom dessa kategorier av maktutövande menar Etzioni att 
organisationsmedlemmar motiveras till att följa regler eller lyda order. Därmed skapar de 
olika kategorierna ett normsystem som producerar olika former av disciplin. Disciplinerna 
leder i sin tur till en normerande påverkan på organisationens medlemmar, vilket kan skapa en 
stärkt företagskultur (a.a). 

Benson (2008) belyser ämnet genom att binda ihop kontrollbegreppet och företagskultur. Hon 
menar på att organisationer som har en stark normativ kontroll även kan benämnas som 
organisationer med en stark företagskultur. Benson poängterar även att när nyanställda 
kommer in i en ny organisation påbörjas konstruktionen av medarbetarnas självuppfattning 
genom att undertrycka eller påverka medarbetarens uppfattning av sig själv. Inträdet i 
organisationen ger nämligen medarbetaren en ”automatisk identifiering” med den rådande 
doktrinen inom organisationen (a.a). Detta kan ses i relation till Garsten och Jacobsson (2004) 
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som poängterar att företagskulturen stärks genom att uppmuntra till ett normativt beteende 
med hjälp av olika tävlingar, belöningar och vinster såsom exempelvis ”månadens 
medarbetare”. Genom att gradera och belöna sina anställda när de beter sig på ett visst sätt 
kan företagsledningen forma sina medarbetare att tänka och agera i samma banor. Garsten och 
Jacobsson beskriver detta som att företaget institutionaliserar medarbetarna vilket leder till att 
normerna etablerar sig hårt på företaget (a.a). 

Ytterligare en dimension som är betydelsefull vid studiet av organisationer är deras relation 
till omgivningen (Benson, 2008). Detta kan enligt Benson studeras utifrån begreppet 
genomtränglighet, som avser vilka normer som präglar organisationen och dess medlemmar. 
En organisation med hög genomtränglighet strävar efter att organisationens normer ska vara 
styrande för aktiviteter som sker både inom och utanför organisationen, med andra ord att 
medlemmarna ska vägledas av dessa normer oberoende av i vilket sammanhang de befinner 
sig. Men genomtränglighet kan även ses i termer av organisationens relation till omgivningen. 
Om man betraktar organisationen som ett eget system kan man utifrån detta undersöka i hur 
stor utsträckning det som sker inom organisationen påverkas av omgivningens normsystem 
eller organisationens egna normer. Om omgivningens normsystem dominerar inom 
organisationen kan det uttryckas som att organisationen i hög utsträckning är genomträngd av 
omgivningens normer. Vanligtvis är företag som arbetar med människoprocessande tekniker, 
såsom bemannings och rekryteringsbolag, i stor uträckning beroende av och integrerade med 
omgivnings normer (a.a). 
 
I likhet med vår utgångspunkt menar Garsten och Jacobsson (2013) att det har etablerats en 
ny normativ kategori på arbetsmarknaden som är full med antaganden om vad som krävs för 
att vara attraktiv på arbetsmarknaden; den anställningsbara individen (a.a). Vi ska i denna 
studie undersöka vilka faktorer som gör en nyexaminerad student anställningsbar, utifrån 
personalrekryterares perspektiv, med normer som vår teoretiska utgångspunkt. Slutligen 
kommer vi i denna studie att se på anställningsbarhet utifrån en individs förmåga till 
anställning, i enighet med Knight och Yorke (2004) som menar att anställningsbarhet syftar 
till individers förmåga till anställning. 

5.2 Sammanfattning teoretiskt perspektiv 

Sammanfattningsvis kommer vi att utgå från ett teoretiskt perspektiv som hjälper oss att 
förklara, tolka och förstå det undersökta fenomenet i vår studie, anställningsbarhet. Vi menar 
att anställningsbarhet kan förstås som ett fenomen som inrymmer en mängd olika 
förväntningar och underförstådda regler om vad som anses vara normalt och godtagbart för att 
en individ ska erhålla en anställning på ett företag. Anställningsbarhet kan i den bemärkelsen 
betraktas som en norm som påverkar bland annat personalrekryterares värderingar vid 
rekrytering av ny personal. 

Genom normer upprätthålls kulturella värden, de markerar vad som är önskvärt och vad som 
icke är önskvärt. Normer kan beskrivas som dolda premisser som sätter förväntningar på att vi 
ska följa ett visst handlande. Därmed påverkar normer oss genom att ge oss vägledning kring 
hur vi ska tänka och bete oss i olika sammanhang. Således påverkas även personalrekryterare 
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i deras dagliga arbete, de styrs och vägleds av arbetsmarknadens och företagets rådande 
normer. Dessutom bidrar dem, genom att anställa individer med vissa önskvärda personliga 
attribut och kunskaper, till att reproducera företagets och marknadens förväntningar och regler 
kring vad som gör en person anställningsbar. 

Med det i åtanke anser vi att det är av vikt att studera hur personal rekryterare värderar olika 
faktorer vid en rekrytering och därmed belysa vilka faktorer den normerande kategorin – den 
anställningsbara individen inrymmer. En stor aktör på arbetsmarknaden idag är 
bemanningsbranschen, den förmedlade som tidigare nämnt drygt 167 000 anställningar under 
år 2014, följaktligen har bemanningsföretag en stor inverkan på vilka faktorer som normen 
om anställningsbarhet reproducerar. Bemanningsföretag kan dessutom antas vara påverkade 
av deras kunders normer och därmed även marknadens normer. Därför utgör 
bemanningsföretag enligt oss en passande aktör för vår studie. 

6. Metod 
I följande del av arbetet motiverar vi vår kvantitativa metodansats samt för en diskussion 
kring fördelar och nackdelar med vårt metodval. Vidare presenteras en redogörelse för 
forskningsprocessen, hur vi har gått tillväga vid insamlandet av studiens empiriska data samt 
hur vi presenterat och analyserat dessa data. Därefter redogör vi för studiens etiska aspekter, 
validitet och reliabilitet samt presenterar vår egen inverkan vid datainsamlingen. 

6.1 Metodansats 

Studiens metodansats är av deduktiv karaktär. Bryman (2011) menar att studier med deduktiv 
karaktär utgår från existerande uppfattningar kring det studerade området samt påverkas av de 
teoretiska överväganden som berört området. Genom en datainsamling och ett resultat kan 
hypoteser antingen bekräftas eller förkastas fram till att undersökningen leder till en eventuell 
omskrivning av teorin (a.a). Därmed utgick denna studie från existerande uppfattningar kring 
fenomenet anställningsbarhet. Eftersom studien ämnade undersöka både hur faktorer 
värderades samt vilka faktorer som värderades främst i en rekryteringsprocess av en 
nyexaminerad student, valdes en kvantitativ metodansats med en enkätundersökning som 
insamlingsmetod. Då denna studie främst fokuserade på att undersöka hur faktorer värderades 
ansågs det fördelaktigt att samla in data från ett stort antal respondenter snarare än undersöka 
respondenternas tankar och motiv på djupet. Det var även av vikt för oss att få möjlighet att 
studera enkätsvarens frekvens vilket också var en bidragande faktor till metodvalet (Jmf. 
Trost, 2007). Djurfelt, Larsson och Stjärnhagen (2010) belyser även att inom kvantitativ 
metod är forskaren intresserad av variationer och statistiska egenskaper hos de variabler 
forskaren undersöker. I denna studie var vi bland annat intresserade av vilka faktorer som 
värderades främst, därför ville vi undersöka variansen bland variablerna för att möjliggöra 
jämförelser mellan respondenternas svar och därmed kunna urskilja eventuella mönster och 
tendenser. Det var vidare av stor vikt att distribuera enkäten till ett större antal respondenter 
eftersom vår ambition var att fånga in så många perspektiv som möjligt. 
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Ahrne och Svensson (2011) poängterar att skillnaden mellan kvantitativ och kvalitativ metod 
främst är praktiska. De menar på att skillnaden ligger i forskningens tillvägagångsätt. Bland 
annat kommer en kvantitativ forskare inte lika nära respondenternas miljö och sammanhang 
som en kvalitativ forskare gör (a.a). Eftersom vi inte var närvarande när respondenterna 
besvarade vår enkät, vet vi därför inte vilket sinnestillstånd de var i eller i vilken omgivning 
de befann sig i vid svarstillfället. Det kan därmed finnas en risk för att respondenterna var 
stressade eller okoncentrerade på grund av bullriga miljöer eller andra störmoment. I en 
kvalitativ intervju kan forskaren ta sinnestillståndet i beaktning eftersom datainsamlingen sker 
ansikte mot ansikte (Ahrne & Svensson, 2011). I intervjusammanhang får även 
respondenterna möjlighet att ställa frågor om någonting känns oklart vilket kan minimera 
risken för missuppfattningar och feltolkningar. 

Samtidigt kan en kvantitativ datainsamlingsmetod i form av en enkätundersökning minska 
risken för att respondenterna påverkas av forskaren vid svarstillfället, vilket är en risk vid en 
kvalitativ intervju. Det finns nämligen en risk för att forskaren tolkar respondentens svar på 
ett felaktigt sätt och förvrider det som respondenten försöker förmedla samt styr intervjun åt 
önskat håll (a.a). Genom att använda en enkätundersökning kunde vi skapa ett avstånd mellan 
respondenternas svar och vår tolkning av materialet. 

Ytterligare en nackdel med att använda kvantitativ metod är att vi inte hade möjlighet att låta 
respondenterna förklara varför de resonerade som de gjorde. Trost (2007) beskriver att genom 
en kvalitativ ansats kan forskaren lättare komma åt hur respondenterna med egna ord upplever 
ett visst fenomen. Samtidigt poängterar han att forskaren då bara kommer åt ett begränsat 
antal upplevelser från ett fåtal individer (a.a). Trots att vi är medvetna om den kvantitativa 
metodansatsens begränsningar föredrog vi en kvantitativ metodansats, eftersom vi ansåg att 
en datainsamling i enkätformat bättre skulle hjälpa oss att besvara vår frågeställning. 

6.2 Utformning av enkäten och operationalisering 

Innan vi påbörjade utformningen av vår enkät sammanställdes allt material från den tidigare 
forskningen och vår teoretiska utgångspunkt preciserades (Jmf. Trost, 2007). Därmed fick vi 
ett underlag som gav oss ramar vid utformningen av vår enkät.  

Utifrån den tidigare forskningen identifierades tre centrala teman som forskare har ansett 
påverkar en individs anställningsbarhet. Dessa teman var kunskaper/erfarenheter, 
flexibilitet/anpassningsförmåga/rätt personlighet samt att vara en professionell 
marknadsaktör. Utifrån dessa teman formulerades enkätfrågor som täckte av respektive 
område. Enkätfrågornas svarsalternativ presenterades på en värderingsskala från ”mycket 
viktigt”, ”ganska viktigt”, ”ganska oviktigt” till ”oviktigt”. Respondenten hade enbart 
möjlighet att välja ett alternativ som bäst representerade deras värdering av faktorn. 

I tabell 1.0 nedanför presenteras en operationaliseringstabell som beskriver tankegången 
bakom utformandet av enkätens fyra delar. I tabellen går det att utläsa vilken typ av faktor 
som de olika variablerna representerar och sedan beskrivs ett resonemang kring varför de 
olika faktorerna var betydelsefulla för vår studie. 
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Kunskapsfaktorer: 

Exempelfråga - Hur stor vikt 
lägger du vid kandidatens 
yrkesspecifika kunskaper? 

Utifrån vår tidigare forskning har vi identifierat att kunskap 
från utbildning är en nödvändig faktor för en individs 
anställningsbarhet (Berntson, 2008; Berntson et al., 2008; 
Berglund & Fejes, 2009). Med anledning till detta ville vi 
undersöka om respondenterna i denna studie ansåg att 
kunskapsfaktorer är av vikt för en nyexaminerad students 
anställningsbarhet. Vidare ville vi undersöka hur olika 
faktorer som rör kunskap värderades av de tillfrågade 
personalrekryterarna i en rekryteringsprocess. 

Erfarenhetsfaktorer: 

Exempelfråga - Hur stor vikt 
lägger du vid kandidatens 
arbetslivserfarenhet? 

Likaså har vi från tidigare forskning kunna urskilja att 
kunskaper från erfarenheter har en inverkan på en individs 
anställningsbarhet. Bland annat har Berntson, et al., (2006) 
kommit fram till att anställningsbarheten påverkas av 
faktorer som individen själv kan styra över så som 
exempelvis arbetslivserfarenhet. Därmed skulle denna del 
undersöka om respondenterna i denna studie ansåg att 
erfarenhetsfaktorer är av vikt för en nyexaminerad students 
anställningsbarhet. 

Personlighetsfaktorer: 

Exempelfråga - Hur stor vikt 
lägger du kandidatens 
flexibilitet? 

I den tidigare forskning har vi identifierat att 
bemanningsbranschen ställer höga krav på flexibilitet och 
anpassningsförmåga hos de individer som söker jobb via ett 
bemanningsföretag (Garsten, 2011). Därmed ville vi 
undersöka hur de tillfrågade personalrekryterare värderade 
olika personlighetsfaktorer vid en rekrytering av en 
nyexaminerad student. Det var även intressant att se om den 
tidigare forskningens tendenser återspeglades i 
respondenternas svar. 

Professionell 
marknadsaktör: 

Exempelfråga - Hur stor vikt 
lägger du vid kandidatens 
förmåga att sälja in sig själv? 

Vidare kunde vi urskilja från den tidigare forskningen att 
dagens arbetsmarknad präglas av en ökad konkurrens och 
kortare anställningar, vilket skapar ökade krav på individens 
förmåga att agera som en professionell marknadsaktör 
(Benson, 2008; Garsten & Jacobsson, 2011). Med anledning 
av detta ville vi undersöka hur stor vikt respondenterna lade 
vid faktorer som rörde en individs marknadsbeteende. 

Tabell 1.0 operationaliseringstabell vid utformandet av enkäten 

Vi ansågs även att det var relevant för vår studie att inkludera bakgrundsvariabler för att 
möjliggöra korrelationsanalyser samt för att kunna identifiera likheter och skillnader mellan 
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grupper med olika bakgrund. Bakgrundsvariablerna bestod av respondenternas ålder, antal 
yrkesverksamma år som rekryterare samt om de arbetat med rekrytering på ett eller flera 
bemanningsföretag. Denna del presenterade vi som ett inledande avsnitt med anledning av att 
vi ville att respondenterna skulle få en mjuk start innan det svarade på värderingsfrågorna. 
Genom dessa bakgrundsvariabler samlade vi in empiri för att besvara vår frågeställning 
“Finns det några skillnader på hur de tillfrågade personalrekryterarna värderade faktorerna 
utifrån bakgrundsvariablerna?”.  

Efterföljande del i enkäten hade sin grund i vår teoretiska utgångspunkt. Eftersom vår 
teoretiska utgångspunkt var att rekryterare både påverkas av och reproducerar normer i 
rekryteringsprocesser valde vi att utforma frågornas upplägg utifrån detta. Genom att 
undersöka hur personalrekryterare värderade olika faktorer som bidrog till anställningsbarhet, 
kunde vi urskilja vilka normer som påverkar och reproduceras av personalrekryterare. Med 
bakgrund av detta fick respondenterna möjlighet att välja mellan fyra olika påståenden där de 
skulle välja ut det svarsalternativ som de värderade främst av alternativen. Syftet med denna 
del var att undersökta hur respondenterna värderade olika faktorer när de ställdes mot 
varandra. På så vis kunde vi undersöka vilket påstående som personalrekryteraren värderade 
som det viktigaste. Varje påstående representerade även i denna sektion ett av våra tre 
identifierade teman, kunskaper/erfarenheter, flexibilitet/anpassningsförmåga/rätt personlighet 
samt att vara en professionell marknadsaktör. Vi använde oss av fasta svarsalternativ i vår 
enkät, trots att det enligt Trost (2007) ger mindre nyanserade svar. Vi menar att fasta 
svarsalternativ lämpade sig bäst på grund av att studiens syfte var att identifiera trender och 
mönster snarare än att finna en djup förståelse för hur rekryterare värderar olika faktorer. 

För att exemplifiera hur denna del av enkäten konstruerades, presenteras i Tabell 1.1 ett 
exempel på hur påståendena utformades. 

Påstående: Tema: 

Att kandidater har yrkesspecifika kunskaper Kunskapsfaktor 

Att kandidaten är flexibel Personlighetsfaktor 

Att kandidaten är bra på att sälja in sig själv Professionell marknadsaktör 

Att kandidaten har erfarenhet från ideella engagemang Erfarenhetsfaktor 

Tabell 1.1 exempel på hur den normativa delen i enkäten utformades 

Efter att vi hade färdigställt vårt första utkast av enkäten granskade vi frågorna igen för att 
säkerställa att frågorna besvarade studiens syfte. Dessutom ville vi vid granskningen även 
försäkra oss om att vi inte gjort några klassiska misstag vid utformandet av enkäten. Trost 
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(2007) poängterar nämligen att det finns en rad olika aspekter som en forskare bör ta i 
beaktning vid utformandet av en enkät. Exempelvis ska man bara ha en fråga per fråga och 
undvika långa frågeformuleringar (a.a). 

För att öka vår validitet ytterligare samt för att utesluta eventuella irrelevanta och otydliga 
frågor genomfördes en pilotstudie. Genom pilotstudien kunde vi skapa en övergripande bild 
över vad vi behövde förändra med vårt enkätmaterial. Pilotstudien genomfördes genom att 
skicka ut det första utkastet av vår enkät till tre olika respondenter. Dessa respondenter hade 
relevant erfarenhet inom rekrytering samt hade genomfört egna studier inom de närmsta åren. 
Respondenterna identifierade några otydligheter och gav oss tips som vi sedan utgick från när 
vi sammanställde den slutgiltiga enkäten. Den slutgiltiga enkäten bestod av 28 stycken frågor 
och konstruerades i webbverktyget Google Froms. Efter justeringarna ansåg vi att enkäten var 
bra utformad och bestod av frågor som skulle hjälpa oss att besvara vår frågeställning, därmed 
bedömdes enkäten färdig för distribution. 

6.3 Urval och distribuering av enkäten 

Syftet med denna studie var att undersöka vilka faktorer som anses göra en nyexaminerad 
student anställningsbar, utifrån personalrekryterares perspektiv. Vi fann det därmed 
nödvändigt att skicka ut enkäter till dem som aktivt arbetade med rekrytering vid 
svarstillfället. På grund av känsliga frågor i enkäten valde vi att inte gå ut med vilka 
bemanningsföretag som respondenterna arbetade inom. Vi valde att genomföra ett 
bekvämlighetsurval eftersom vi har ett existerande nätverk inom bemanningsbranschen. 
Bekvämlighetsurval innebär att urvalet skett utifrån personer som fanns tillgängliga för oss 
(Jmf. Bryman, 2011). Bryman poängterar att ett bekvämlighetsurval kan ha en stor 
svarsfrekvens eftersom deltagande respondenter befinner sig i närhet med forskaren. Genom 
att använda oss av respondenter i vår närhet kunde vi uppmuntra dem att ta del av vår enkät 
flera gånger under avslappande omständigheter vilket kan ha möjliggjort en ökad 
svarsfrekvens. 

Sökandet av respondenter inleddes genom att vi tog kontakt med personer i vår närhet som 
arbetade med rekrytering inom bemanningsbranschen. Vi valde att rikta in oss på flera 
bemanningsföretag för att vi ville få en sådan bred bild som möjligt. Detta förarbete gav oss 
ett 40-tal mailadresser som vi sedan skickade ett missivbrev och en länk med vår enkät till. 
Samtliga respondenter uppmuntrades att föra vidare enkäten till sina kollegor. För att få in 
ytterligare enkätsvar valde vi att lägga upp enkäten i en privat jobb-och praktikgrupp vid 
namn ”PA - Jobb & Praktik” på Facebook som endast personalvetare har tillgång till. 
Anledningen till detta var att vi visste att ett flertal personer som arbetar med rekrytering var 
medlemmar i gruppen. Därför ansåg vi att gruppen skulle vara ett passande forum för 
distribuering av vår enkät. För att säkerställda att det inte skulle komma in obehöriga 
enkätsvar var vi extra tydliga med att man var tvungen att aktivt arbeta med rekrytering på ett 
bemanningsföretag i dagsläget för att vara en aktuell respondent samt att vi hade 
kontrollfrågor i enkäten. 
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Slutligen resulterade respondentantalet till 50 stycken. Av dessa 50 respondenter kunde vi 
använda oss av 47 enkätsvar. De tre enkätsvar som förkastades hade inte fyllt i kontrollfrågan 
”Hur länge har du arbetat med rekrytering?”. Eftersom frågan inte var ifylld kunde vi inte 
konstatera att de aktivt arbetade inom rekrytering inom ett bemanningsföretag. Vi var även 
väl medvetna om att detta urval inte var representativt för populationen. Däremot har vårt 
fokus i denna studie inte varit att kunna generalisera resultaten, utan på att urskilja trender och 
mönster i de enkätsvar vi fick in. Om vi hade varit intresserade av att dra signifikanta 
generaliseringar gentemot hela populationen hade det krävts ett betydligt större urval (Jmf. 
Trost, 2012). 

Vi valde att distribuera enkäten via mail eftersom webbenkäter är ett kostnads- och 
tidseffektivt sätt att samla in data. Hultåker (2012) poängterar att det kan finnas en risk för en 
låg svarsfrekvens om enkäten har för många frågor eller om det är otydligt hur pass lång tid 
enkäten tar att genomföra när man använder sig av en webbenkät. Han poängterar även att det 
är mindre troligt att respondenten återupptar enkäten om hen inte färdigställer enkäten vid 
första tillfället (a.a). Genom att ha enkäten uppdelad i olika delar samt att frågorna var enkelt 
konstruerade kunde vi öka vår svarsfrekvens. Vi kunde även enkelt skicka ut påminnelser via 
mail, vilket Hultåker (2007) beskriver som en viktig faktor när man distribuerar enkäten via 
mail eftersom e-port lätt kan glömmas bort i inkorgen. 

Vi hade som mål att få in minst 50 respondenter. Vi uppnådde målet och tog därefter ett 
gemensamt beslut att stänga ned enkäten den 4 december 2015. Därefter påbörjades 
bearbetning och analys av vår insamlande empiri. 

6.4 Generalisering och signifikans av studiens resultat. 

	  
Inom kvantitativ forskning talas det ofta om statistisk signifikans för att möjliggöra en 
generalisering av resultatet gentemot hela populationen (Bryman, 2011). För att kontrollera 
den statistiska signifikansen genomförs matematiska beräkningar mellan medelvärde och 
standardavvikelse vilket resulterar i ett statistiskt signifikansvärde. Genom detta värde går det 
sedan att urskilja hur stor risk det är att slumpen har spelat in vid mätningen av resultatet 
(a.a). Eftersom denna studie har använt sig av ett bekvämlighetsurval är det svårt att uttala sig 
om resultatet är statistiskt signifikant och därmed generaliserbart gentemot populationen (Jmf. 
Trost, 2012). Ahrne och Svensson (2015) poängterar att generaliseringar måste genomföras 
med stor försiktighet och med en stor portion självkritik. De menar att generaliseringar utifrån 
studiens resultat måste diskuteras, undersökas och argumenteras noggrant för att anses som 
trovärdiga. Eftersom vi inte kunde säkerställa att denna studies respondenter utgjorde ett urval 
som var representativt för alla personalrekryterare inom bemanningsbranschen i hela Sverige, 
valde vi att inte dra slutsatser gentemot hela populationen. Vi intresserade oss istället för de 
trender och mönster som kunde urskiljas bland våra resultat. Däremot genomförde vi 
signifikanstest i form av ett t-test i resultatdelen. Syftet med t-testet var att undersöka om det 
fanns statistiska samband mellan frågorna i enkäten och urvalet. 
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6.5 Bearbetning och analys av data 

Efter att vi avslutat insamlingen av enkäterna inleddes en kritisk diskussion kring 
enkätfrågorna. Vi ansåg att alla faktorer var viktiga att presentera eftersom vi ville urskilja 
trender och mönster från våra data samt åskådliggöra differenser mellan variablerna. För att få 
en tydlig överblick över vårt insamlande material överfördes enkätsvaren från Google Forms 
till en Excel-fil. I Excel kodades alla enkätsvaren till siffror: 4 = “mycket viktigt”, 3 = 
“ganska viktigt”, 2 = “ganska oviktigt” och 1 = “oviktigt”. De fyra svarsalternativen i 
flervalsfrågorna som inleddes med “kryssa för den faktor som du tycker är viktigast vid urval 
av kandidater?” kodades även till siffror mellan 1-4. Efter vi kodat materialet förde vi över 
siffrorna till ett dataprogram för statistisk analys vid namn SPSS (IBM, 2011). I SPSS 
strukturerade vi upp materialet ytterligare genom att markera ”missings”, vilket innebar att vi 
markerade alla svar som respondenterna valt att inte svara på med siffran 99. När detta arbete 
var klart öppnades datafilen i dataprogrammet PSPP (GNU, 2015). Där genomförde vi 
statistiska analyser som sedan sparades ner för att sedan skapa tydliga tabeller och diagram 
för att redovisa våra resultat. 

Vi valde att främst fokusera på variablernas medelvärden och standardavvikelser. 
Anledningen till att vi fokuserade på medelvärdena och standardavvikelserna var för att det på 
tydligast sätt redovisade hur variablerna hade värderats och hur spridningen på svaren såg ut 
(Jmf. Djurfelt et al., 2010). Därmed kunde vi urskilja vilken faktor som respondenterna 
värderades som viktigast. Medelvärdena och standardavvikelserna togs fram genom 
univariata analyser och presenterades i tabeller där samtliga variabler i enkäten inkluderades. 
Vidare undersöktes eventuella gruppskillnader med hjälp av bivariata analyser. Dessutom 
undersöktes eventuella samband med hjälp av korrelationsmåttet Phi. För att vidare studera 
eventuella gruppskillnader genomfördes ett T-test. Genom att utföra ett T-test kunde vi se hur 
medelvärden skilde sig mellan olika grupper och därmed se om det fanns ett samband mellan 
variablerna. 

6.5 Validitet 

Enligt Djurfeld et al. (2010) är validiteten som avser undersökningens begreppsmässiga och 
teoretiska relevans, alltså om undersökningen mäter det den avser mäta. Vidare poängterar 
Bryman (2011) att validiteten i flera avseenden är det viktigare forskningskriteriet inom en 
forskning. I vårt fall handlar det om hur enkätfrågorna i vår studie mäter det som vi vill att 
den ska mäta. Kort sagt är validiteten giltigheten i vår studie. Om en forskning har hög 
validitet har den i sin tur även hög frånvaro av systematisk mätfel vilket är önskvärt i alla 
undersökningar (Bryman, 2011). För att vår studie skulle erhålla en hög validitet samt för att 
undvika systematiska mätfel valde vi att utgå från tidigare forskning när enkäten utformades. 
Teman skapades genom att vi analyserade vilka faktorer som den tidigare forskningen tagit 
upp som hade en inverkan på anställningsbarhet. Dessa teman var kunskaper/erfarenheter, 
flexibilitet/anpassningsförmåga/rätt personlighet samt att vara en professionell 
marknadsaktör. Varje tema blev tilldelat frågor kring ämnet och sedan analyserades dessa 
noga gentemot vår frågeställning. För att få en överblick över hur andra enkäter sett ut inom 
detta forskningsområde granskades enkäter från en rad olika studier och sedan 
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sammanställdes olika punkter som vi ville att vår enkät skulle innehålla t.ex. att man skulle få 
fyra stycken svarsalternativ och de skulle löpa i en skala från ”mycket viktigt” till ”oviktigt”. 

Det första utkastet av enkätfrågorna diskuterades i samråd med en tredje part för att 
säkerställa att frågorna var lättförståeliga och relevanta. Därefter genomfördes en 
pilotundersökning bland tre utomstående respondenter som hade relevant arbetslivserfarenhet 
samt genomfört en egen undersökning inom de närmsta åren. Genom pilotundersökningen 
kunde vi eliminera ytterligare otydliga och irrelevanta frågor. 

6.6 Reliabilitet 

Reliabiliteten avser studiens tillförlitlighet vilket innebär att den mäter hur reliabla 
mätinstrumenten är samt om studien är replikerbar (Djurfelt et al. 2010). Om en studie har 
hög replikbarhet kan forskaren genomföra undersökningen flera gånger och få samma resultat 
(a.a). Vidare poängterar Trost (2007) att tillförlitligheten innebär att studien är stabil och inte 
utsatt för slumpmässiga mätfel. För att gå djupare in på hur vi agerade för att skapa en hög 
reliabilitet valde vi att utgå från Trost (2007) fyra komponenter för att öka vår reliabilitet 
innan vi startade insamlingen av vår empiri. Den första komponenten var kongruens som står 
för att redovisa de olika nyanser av frågorna som avser mäta samma sak. I en enkätstudie är 
kongruensen en viktig faktor för att kunna ställa likartade frågor som sedan bidrar genom att 
det skapas olika nyanser av faktorn som önskas undersökas (a.a). Genom att vi ställde flera 
olika frågor som mätte olika variabler inom samma område (exempel: kunskaper och 
erfarenheter) och därefter ställde variablerna gentemot varandra kunde vi urskilja ett index 
som hjälpte oss att säkerställda att variabeln var tillförlitlig. Fortsättningsvis var precision den 
andra komponenten vi var tvungna att ta hänsyn till (Jmf. Trots, 2007). Vi säkerställde 
enkätens precision genom att se till att enkäten var enkelt utformad samt lätt att förstå. Vi 
använde oss av ett enkätverktyg vid namn Google Forms eftersom det var lättillgängligt, 
välanvänt och enkelt konstruerat. Enkäten var utformad med olika delar vilket gjorde det 
enkelt för respondenterna att navigera sig fram. Enkäten hade även endast kryssfrågor och 
enbart fyra olika svarsalternativ för att underlätta för respondenterna när de fyllde i 
enkätsvaren. 

Den tredje komponenten som vi tog i beaktning var objektiviteten (Jmf. Trots, 2007). Genom 
vår pilotundersökning kunde vi undersöka om alla frågorna uppfattades likartat av 
respondenterna. Vi tog reda på hur deltagarna i pilotundersökningen uppfattade frågorna samt 
om det uppstod eventuella oklarheter. Vidare analyserade vi sedan vår empiri gemensamt för 
att säkerställda att vi uppfattade respondenternas svar likadant. Den fjärde och sista 
komponenten för att säkerställa en högre reliabilitet var konstans, som lyfter fram studiens 
tidsaspekt och huruvida respondenternas attityd förändras över tid (Trots, 2007). I vårt fall var 
det av vikt att respondenterna hade en kortsiktig konstans eftersom vi ville att de skulle 
besvara frågorna utifrån hur de värderade faktorerna vid svarstillfället. I framtiden skulle 
möjligtvis rekryteringsprocesserna kunna förändras och därmed skulle arbetsmarknaden 
efterfråga andra variabler än den vi tagit upp i denna studie. Eftersom vi utgick från aktuell 
forskning när vi utformade enkäten samt använde oss av personalrekryterare som var 
verksamma vid svarstillfället, menar vi att vår konstans ökar och därmed även vår reliabilitet. 
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Vi anser att eftersom vi systematiskt arbetat med dessa komponenter under förarbetet samt 
under vår insamling av materialet kan vi säkerställa en hög reliabilitet. 

6.7 Etiska överväganden 

För att även säkerställa att studien tog hänsyn till de forskningsetiska principerna som 
Vetenskapsrådet (2002) har fastställt såg vi till att noga följa dess fyra allmängiltiga 
huvudkrav. Det första huvudkravet var informationskravet, det innebär att forskaren måste 
underrätta deltagarna i studien om syfte samt varför forskningen ska genomföras. Forskaren 
bör även uppmärksamma deltagaren att man får avbryta sitt deltagande när som helst 
(Vetenskapsrådet 2002). För att uppfylla detta krav skrev vi ett missivbrev som innehöll alla 
väsentliga delar såsom information kring studiens syfte samt att deltagande var helt frivilligt. 
Vi kommunicerades även ut att deltagaren fick välja att avbryta sitt deltagande eller hoppa 
över frågor upplevdes som extra känsliga. Vi valde att förtydliga att enkätsvaren endast skulle 
användas i denna studie och var studiens rapport skulle publiceras. Missivbrevet skickades ut 
via mail till deltagarna, i mailet fanns det även en direktlänk till enkäten. När deltagarna väl 
klickat på länken kunde de ta del av missivbreven ytterligare en gång. 

Det andra huvudkravet som Vetenskapsrådet (2002) lyfte var samtyckeskravet. För att 
säkerställa att samtyckeskravet uppfylldes valde vi att vara tydliga i vårt missivbrev gällande 
samtycket, om respondenterna besvarade enkäten accepterade de samtidigt samtyckeskravet. 
Vetenskapsrådet (2002) poängterar att om det bifogats information tillsammans med en enkät, 
finns det inget krav på samtycke i förhand eftersom deltagarna beviljar sitt deltagande genom 
att genomföra enkäten. Nästkommande huvudkrav var konfidentilitetskravet, vilket innebär 
att samtliga uppgifter kring deltagarna i studien ska behandlas konfidentiellt. Vi valde att göra 
studien helt anonym eftersom studien behandlar ämnen som kan vara känsliga för 
bemanningsföretagen i fråga. Inga personuppgifter eller information kring vilket 
bemanningsföretag respektive respondent tillhörde samlades in för att säkerställa deltagarnas 
anonymitet. 
 
Det sista kravet som Vetenskapsrådet (2002)  presenterade var nyttjandekravet, vilket innebär 
att informationen som samlades in genom enkäten enbart kommer användas i 
forskningsändamål. När studien är avslutad kommer vi att radera de data vi samlade in, för att 
säkerställa att informationen från deltagarna enbart kommer användas till vår studies 
förfogande. 

6.8 Reflektioner över metoden 

Rekrytering var ett område som vi båda hade kommit i kontakt med tidigare, då vi båda varit 
verksamma inom rekrytering på ett bemanningsföretag, vilket kan ha haft en effekt på 
utformningen av enkäten. Eftersom vi var präglade av arbetsmarknadens normer och de 
erfarenheter vi själva upplevt, behövde vi ta detta i beaktning under utformningen av enkäten 
samt under analysens gång för att hålla distans till materialet. För att undvika felaktiga 
antaganden har vi kontinuerligt haft ett kritiskt förhållningssätt till studiens insamlande 
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material. Vi har även fortsatt haft en dialog med en tredje part för att säkerställa att vi befunnit 
oss på rätt väg. 

I enkäten valde vi att inte ta med bakgrundsvariabeln kön eftersom vi ansåg att det inte var 
relevant för vår studie. I efterhand inser vi även att det hade varit intressant om enkäten 
innehållit variabeln kön, eftersom det hade möjliggjort analyser kring skillnader mellan hur 
män och kvinnor resonerar i rekryteringssammanhang. Det hade även varit intressant att 
utläsa hur stor andel av respondenterna som var kvinnor respektive män. 

Vid genomförandet av en undersökning bör forskaren även ta i beaktning att omständigheter 
kan förändras under arbetets gång (Trost, 2012). Inledningsvis hade vi planerat att även 
analysera jobbannonser i form av textanalys som ett komplement till enkäten. Detta hade gett 
oss ytterligare intressant analysmaterial som vi sedan skulle kunnat jämföra med våra 
enkätsvar. Bryman (2011) poängterar dock att det inte behöver bli en bättre undersökning om 
man väljer att använda sig av flera metoder. Han menar att det kan uppstå negativa faktorer 
eftersom metodernas grundläggande värderingar är olika (a.a). På grund av detta valde vi att 
prioritera bort textanalysen för att ge enkäten ett större utrymme. Däremot anser vi fortfarande 
att textanalysen skulle vara en intressant påbyggnad av vår studie och skulle förmodligen ha 
väckt ännu fler forskningsfrågor att studera. 

7. Resultat och Analys 
I detta avsnitt presenteras och analyseras resultaten från studiens enkätundersökning. Då 
studiens syfte är att undersöka vilka faktorer som anses göra en nyexaminerad student 
anställningsbar, utifrån personalrekryterares perspektiv, kommer endast data som bidrar till att 
besvara syftet och frågeställningarna presenteras.   

Avsnittet inleds med en presentation av studiens respondenter och följs av en genomgång av 
studiens resultat utifrån de tre centrala teman som identifierats utifrån den tidigare 
forskningen. Dessa teman är kunskaper/erfarenheter, flexibilitet/anpassningsförmåga/rätt 
personlighet samt att vara en professionell marknadsaktör. Resultatet kommer främst att 
redovisas med hjälp av medelvärdet av respondenternas svar samt spridningen av dessa. 
Svarsalternativen är kodade på̊ följande sätt: 4 = mycket viktigt, 3 = ganska viktigt, 2 = 
ganska oviktigt, 1 = oviktigt. I slutet av varje tema kommer det föras en analys av resultatet. 
Analysen ämnar sammankoppla studiens empiri med tidigare forskning, detta kommer vi att 
göra genom att lyfta fram eventuella likheter och skillnader mellan vår empiri och tidigare 
forskning. Vidare kommer vi att bringa förståelse för vad resultatet innebär med hjälp av 
studiens teoretiska perspektiv. 

Avsnittet fortsätter sedan med en redovisning av enkätens segment där respondenterna 
tvingades välja ut den faktor de ansåg var allra viktigast av fyra möjliga svarsalternativ. Även 
dessa resultat kommer att analyseras i relation till tidigare forskning och teori. Vidare kommer 
eventuella gruppskillnader att undersökas med hjälp av bivariata analyser och T-test. 
Dessutom kommer eventuella samband undersökas med hjälp av korrelationsmåttet Phi. 
Avslutningsvis kommer en sammanfattning på studiens resultat att presenteras utifrån 
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studiens tre frågeställningar. Denna del kommer endast analyseras utifrån studiens teoretiska 
utgångspunkt kring att det i grund och botten är normer som styr vad som gör en individ 
anställningsbar. 

7.1 Studiens respondenter 

De respondenter som deltog i enkätundersökningen utgjordes av personalrekryterare som 
arbetade på olika bemanningsföretag, totalt tillfrågades rekryterare på sex olika 
bemanningsbolag. Antal personer som besvarade enkäten uppgick till 47 stycken. Av 
respondenterna hade 34 procent arbetat med rekrytering i sex till tolv månader (n = 16), 32 
procent i 12-24 månader (n = 15) och 17 procent under mindre än sex månader (n = 8). 17 
procent av respondenterna hade arbetat med rekrytering i över 24 månader (n = 8). Dessutom 
hade 21 procent av respondenterna arbetat med rekrytering på flera bemanningsföretag (n = 
37), medan 79 procent av de tillfrågade personalrekryterarna endast hade arbetat med 
rekrytering på ett bemanningsföretag (n = 10). Vidare var 66 procent av respondenterna 
mellan 18-25 år (n = 31), 32 procent var mellan 26-39 år (n = 15) och två procent var mellan 
40-55 år (n = 1) vid svarstillfället. 

7.2 Resultat - Kunskaper och erfarenheter 

Kunskaper relaterat till utbildning 

Tabell 2.0 nedan innehåller de variabler som undersökt hur respondenterna värderar olika 
faktorer kring kandidatens kunskaper i relation till utbildning. Vidare presenteras hur många 
av de 47 respondenter som har besvarat de berörda variablerna och således inräknas i denna 
analys.        

Påstående: Hur stor vikt lägger du vid… N Medelvärde Std. avvikelse 

”Kandidaten uppfyller yrkesspecifika kunskaper” 47 3,36 0,67 

”Kandidaten har en relevant eftergymnasial utbildning” 46 3,37 0,64 

”Kandidatens betyg” 46 1,78 0,79 

”Vilket land kandidaten tagit sin examen ifrån” 47 2,30 0,88 

”Vilket lärosäte kandidaten tagit sin examen ifrån” 47 1,87 0,74 

”Om kandidaten läst fristående kurser” 47 2,17 0,60 

Tabell 2.0 Medelvärdet av respondenternas svar angående kandidatens kunskaper i relation till utbildning 

Enligt tabellen 2.0 går det att utläsa ett bortfall på en person på variablerna Kandidaten har en 
relevant eftergymnasial utbildning och Kandidatens betyg, vilket innebär att 46 respondenter 
av 47 har inkluderats i analysen på dessa variabler. Resterande variabler är besvarade av 
samtliga respondenter. 
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Medelvärdet på variabeln Kandidaten uppfyller yrkesspecifika kunskaper är 3,36. Vilket 
innebär att medelvärdet ligger närmast svarsalternativ tre som står för “ganska viktigt”. 
Standardavvikelsen, således spridningen på svaren, var 0,67. Det betyder att det var en relativt 
låg spridning på svaren och att respondenterna svarade ganska homogent. Vidare är 
medelvärdet på variabeln Kandidaten har en relevant eftergymnasial utbildning 3,37, vilket 
kan utläsas som att medelvärdet ligger närmast svarsalternativ tre som står för “ganska 
viktigt”. Spridningen av respondenternas svar är i detta fall 0,64 vilket kan tolkas som att 
respondenterna även i detta fall svarade ganska likartat och att det är en relativt låg spridning 
på svaren. 

Däremot går det att utläsa från tabellen ovan att variablerna Kandidatens betyg, Vilket land 
kandidaten tagit sin examen ifrån, Vilket lärosäte kandidaten tagit sin examen ifrån och Om 
kandidaten läst fristående kurser har medelvärden som ligger närmare svarsalternativ två, 
vilket står för “ganska oviktigt”. Spridningsmåtten ligger mellan 0,60 - 0,79 som kan ses som 
en ganska låg spridning på svaren och indikerar att merparten av respondenterna valde 
svarsalternativet “ganska oviktigt” eller “oviktigt” på denna fråga. 

Kunskaper relaterat till erfarenheter 

Tabell 2.1 visar de variabler som undersökt hur respondenterna värderar olika faktorer kring 
kandidatens erfarenheter. Vidare visar tabellen att samtliga 47 respondenter har besvarat de 
berörda variablerna och kommer inräknas i denna analys. 

Påstående: Hur stor vikt lägger du vid… N Medelvärde Std. avvikelse 

”Kandidatens arbetslivserfarenhet” 47 3,83 0,38 

”Kandidatens tidigare anställningsformer” 47 2,77 0,67 

”Kandidatens erfarenheter från ideella engagemang” 47 2,34 0,81 

”Om kandidaten har glapp i CV:et” 47 3,26 0,67 

”Kandidaten har internationella erfarenheter” 47 2,45 0,77 

Tabell 2.1 Medelvärdet av respondenternas svar angående kandidatens erfarenheter 

Från tabellen 2.1 ovan går det att utläsa att medelvärdet för variabeln Kandidatens 
arbetslivserfarenhet är 3,83. Det innebär att medelvärdet ligger närmast svarsalternativ fyra 
som står för “mycket viktigt”. Spridningen av respondenternas svar på denna variabel är 0,38, 
vilket indikerar på en låg spridning av svaren och att merparten av respondenterna valde 
svarsalternativet “mycket viktigt”. Medelvärdet på variablerna Om kandidaten har glapp i 
CV:et och Kandidatens tidigare anställningsformer ligger närmare svarsalternativ tre, som 
står för “ganska viktigt”. Spridningsmåttet är detsamma för båda variablerna, 0,67, vilket 
betyder att det var en relativt låg spridning av svaren på dessa frågor och att de flesta 
respondenter svarat ganska likartat. Medan variablerna Kandidaten har internationella 
erfarenheter och Kandidatens erfarenheter från ideella engagemang ligger närmast 
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svarsalternativ två, som står för “ganska oviktigt”. Spridningen av respondenternas svar ligger 
mellan 0,67 och 0,81. Det innebär återigen en ganska låg spridning på svaren och indikerar att 
merparten av respondenterna svarade “ganska oviktigt” och att några svarade “oviktigt” eller 
“ganska viktigt”. 

7.3 Analys Kunskaper och erfarenheter 
	  
Resultatet visar att de tillfrågade personalrekryterarna tenderar att värdera kandidatens 
arbetslivserfarenhet som den viktigaste faktorn av kunskap- och erfarenhetsfaktorerna, då 
arbetslivserfarenhet är den enda variabeln som respondenterna värderade som “mycket 
viktig”. Likaså har ett flertal tidigare studier kommit fram till ett liknande resultat, att 
arbetslivserfarenhet är en central faktor för en individs anställningsbarhet (Berntson, 2008; 
Berntson, et.al., 2006; McAdrle et.al., 2007). Detta kan tolkas som att erfarenheter från 
arbetslivet anses vara en viktig faktor för att en individ ska vara attraktiv vid en anställning. 
Vidare kan de snarlika resultaten från dessa studier indikera på att denna syn genomsyrar 
samhället. Därmed kan förvärvsarbete ses som en rådande norm, som både påverkar och 
reproduceras av personalrekryterare i rekryteringsprocesser. Däremot syntes inte erfarenhet 
från ideella engagemang ingå i den rådande normer om förvärvsarbete, då erfarenheter från 
ideella engagemang värderades som “ganska oviktigt”. Arbete som inte har en motprestation 
från arbetsgivaren i form av lön syntes därmed inte värderas som en lika värdefull erfarenhet 
som erfarenhet från lönearbete. 

Ytterligare en central faktor som påverkar anställningsbarhet enligt tidigare forskning är 
utbildning (Berntson et.al, 2008; Harvey, 2000; McAdrle et.al., 2007). Likaså indikerar 
resultatet i denna studie att utbildning är en faktor som påverkar en individs 
anställningsbarhet, då en relevant eftergymnasial utbildning värderades som “ganska viktigt” 
bland de tillfrågade personalrekryterarna. Däremot påvisar resultatet att kandidatens betyg, 
vilket lärosäte eller land kandidaten har sin examen ifrån värderades som “ganska oviktigt”. 
Det visar på att de tillfrågade personalrekryterarna inte tenderar att lägga så stor vikt vid hur 
väl kandidaten har lärt sig innehållet i utbildningen och inte heller vid kvalitén på 
utbildningen då de rekryterar en nyexaminerad student. Vidare visar resultatet att även 
variabeln om kandidaten läst fristående kurser värderades som “ganska oviktigt”. Således 
indikerar resultatet att respondenterna inte tenderar att värdera extra kurser som särskilt 
avgörande för en nyexaminerad students anställningsbarhet. Den enda faktorn som värderades 
som viktigt av de faktorer som berörde utbildning var att kandidaten hade genomfört en 
relevant eftergymnasial utbildning. 

Vidare beskriver Harvey (2000) att arbetsgivare i stor utsträckning bedömer nyutbildade 
akademikers kompetens som undermålig i förhållande till de krav som arbetet ställer på dem. 
Det tolkar vi som att den kompetens en kandidat har efter en examen inte är tillräcklig, utan 
att den behöver kompletteras. Likaså påvisar resultatet i denna studie att de tillfrågade 
personalrekryterarna värderade kunskap från arbetslivserfarenhet som viktigare än kunskap 
från en utbildning, då de värderade arbetslivserfarenhet som “mycket viktigt” och en 
eftergymnasial utbildning som “ganska viktigt”. Dessutom kan resultatet även förstås utifrån 
Martinssons (2008) resonemang om att det finns en diskrepans mellan den kompetens 
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nyutbildade akademiker uppfattas ha och den kompetens som ett arbete som akademiker 
kräver. 

Vidare visar resultatet att glapp i CV:et värderades som “ganska viktigt” av respondenterna. 
Det indikerar att ett CV utan uppehåll från en legitim sysselsättning är något som ökar 
chanserna till anställning, även hos en nyexaminerad student. I likhet med detta kom Benson 
(2008) i hennes studie om omställningsprogram fram till att det anses mer attraktivt med 
arbetssökande som söker jobb från en anställning, än med dem som söker jobb utifrån 
statusen arbetslös. Vidare reproducerar omställningsprogram enligt henne förvärvsarbete som 
norm och bidrar till upprätthållandet av ett traditionellt karriärideal (a.a). Likaså menar vi att 
personalrekryterare reproducerar det glapplösa CV:et som norm då de anställer individer som 
inte har någon period i CV:et utan legitim sysselsättning. Dessutom indikerar resultatet att de 
tillfrågade rekryterarna i sin tur är påverkade av normen om förvärvsarbete och ett glapplöst 
CV som syntes råda på arbetsmarknaden. 

Ytterligare faktorer som värderades som “ganska viktigt” av respondenterna var att 
kandidaten uppfyller yrkesspecifika kunskaper samt kandidatens tidigare anställningsformer. 
Yrkesspecifika kunskaper syftar exempelvis på datakunskaper eller bokföringsprogram som 
är kunskaper som kan förskaffas både från utbildning och arbetslivet. Enligt tidigare 
forskning är just kunskaper och färdigheter faktorer som påverkar en individs 
anställningsbarhet och faktorer som en individ själv kan styra över (Berntson, 2008; Berntson 
et. al., 2006). Däremot har tidigare anställningsformer inte diskuteras i relation till 
anställningsbarhet i tidigare forskning. Som resultatet i vår studie påvisar har 
anställningsform, exempelvis huruvida en kandidat varit egenföretagare eller heltidsanställd, 
en inverkan på en nyexaminerad students anställningsbarhet inom bemanningsbranschen. En 
bakomliggande faktor till detta kan vara att kandidater som har erfarenheter och färdigheter 
som inte enkelt kan översättas och kategoriseras väljs bort i rekryteringsprocesser (Walter, 
2012). Vilket inte nödvändigtvis beror på att kandidaterna saknar förutsättningarna för att 
utföra de arbetsuppgifter som skulle kunna bli aktuella på̊ olika kunduppdrag, utan snarare på 
grund av att deras bakgrund inte enkelt går att klassificera och paketera (a.a). I linje med detta 
poängterar Garsten och Jacobsson (2004) att vi dagligen klassificerar människor och 
situationer genom våra inlärda normer i det dagliga livet. Inom organisationer är det svårt att 
hantera individer som unika varelser utan de behöver klassificeras för att bli hanterbara (a.a). 
Vidare kan ett sådant matchningsarbete få en normerande effekt, där det standardiserade och 
allmängiltiga premieras (Walter, 2012). Då denna studies resultat åskådliggör att tidigare 
anställningsformer påverkar anställningsbarheten kan således respondenterna vara del av 
reproducerandet av det standardiserade och allmängiltiga som norm. 

7.4 Resultat Flexibilitet, anpassningsförmåga och rätt personlighet 

Tabell 3.0 visar de variabler som undersökt hur respondenterna värderar olika faktorer kring 
kandidatens personlighet. Vidare visar tabellen att samtliga 47 respondenter har besvarat de 
berörda variablerna och kommer inräknas i denna analys. 
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Påstående: Hur stor vikt lägger du vid… N Medelvärde Std. avvikelse 

”Kandidatens flexibilitet” 47 3,74 0,49 

”Kandidaten kommunikativa förmåga” 47 3,53 0,58 

”Kandidatens anpassningsförmåga” 47 3,72 0,45 

”Kandidatens vilja att lära sig nya arbetsuppgifter” 47 3,68 0,52 

”Stämmer överens med kundens 
personlighetspreferenser” 

47 3,72 0,45 

Tabell 3.0 Medelvärdet av respondenternas svar angående kandidatens personlighet 

I tabellen 3.0 ovan går det att utläsa att medelvärdet för samtliga variabler som behandlar 
olika personlighetsfaktorer ligger närmast svarsalternativ fyra. Det innebär att alla variabler 
värderades som “mycket viktiga” av respondenterna. Kandidatens flexibilitet, 
anpassningsförmåga och att kandidaten ska stämma överens med kundens 
personlighetspreferenser har medelvärden på 3,74, 3,72 och 3,72. Spridningsmåtten mellan 
dessa variabler ligger på mellan 0,45 och 0,49 vilket indikerar en låg spridning på svaren och 
att merparten av respondenterna svarade enligt medelvärdet. Kandidatens kommunikativa 
förmåga samt kandidatens vilja att lära sig nya arbetsuppgifter hade något lägre medelvärde 
på 3,53 och 3,68, däremot ansågs de fortfarande som viktiga faktorer eftersom medelvärdet 
ligger närmast svarsalternativet “mycket viktigt”. Dessa variablers spridningsmått ligger 
mellan 0,52 och 0,58. Detta talar för att de flesta av respondenterna antingen svarade “mycket 
viktigt” eller “ganska viktigt”. 
 

7.5 Analys Flexibilitet, anpassningsförmåga och rätt personlighet 
	  
Resultatet visar att de tillfrågade personalrekryterarna tenderar att värdera alla personlighets 
variabler som “mycket viktiga”. Det indikerar på att det inte bara är arbetslivserfarenhet och 
utbildning som påverkar en nyexaminerad students anställningsbarhet inom 
bemanningsbranschen. Personliga faktorer har därmed en stor inverkan på 
anställningsbarheten. Den faktor som värderades som allra viktigast av 
personlighetsfaktorerna var flexibilitet, tätt följd av anpassningsförmåga och kommunikativ 
förmåga. Detta resultat har likheter med Garstens (2004) slutsatser i artikeln ”Be a Gumpy”: 
The political technologies of employability in the temporary staffing business”. Garsten 
beskriver flexibilitet som en nödvändig egenskap för kandidater om de ska vara 
anställningsbara inom bemanningsbranschen. Detta grundar hon på att en kandidat som är 
flexibel kan arbeta hos olika arbetsgivare och anpassa sig efter olika arbetsuppgifter och 
arbetsmarknadens krav (a.a). Utöver det finns det ett flertal studier som belyser bland annat 
flexibilitet och anpassningsförmåga som väsentliga faktorer för att en individ ska vara 
anställningsbar (Garsten & Jacobsson, 2013; Harvey, 2000; McAdrle et.al., 2007; Presti & 
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Pluviano, 2015). Resultaten från dessa studier indikerar på att flexibilitet och 
anpassningsförmåga har en inverkan på anställningsbarheten i dagens samhälle. 

Dessutom visar resultatet ovan en låg spridning av respondenternas svar. Vilket innebär att de 
värderade faktorerna i stor utsträckning likadant. Detta kan enligt oss tyda på att de tillfrågade 
personalrekryterarna vägleds och styrs av samma normer, med anledning av att normer sätter 
förväntningar på individen att följa ett visst handlande och vägleder individer kring hur de ska 
tänka och bete sig (Jmf. Hydén, 2002). Eftersom respondenterna arbetar på olika 
bemanningsföretag men fortfarande i hög utsträckning värderar personlighetsvariablerna 
likadant, menar vi att de aktuella bemanningsbolagen troligtvis är påverkade av marknadens 
rådande normer kring vad som är attraktivt vid inhyrning av personal. Vilket innebär att 
bemanningsföretagen i stor uträckning syntes vara beroende av och genomträngda med 
omgivningens normer (Jmf. Benson, 2008).  

Vidare har företag enligt vår teoretiska utgångspunkt en styrande makt över sina anställda 
som de kan utöva genom materiella belöningar, fysiska sanktioner eller symboliska värden 
såsom uppskattning och acceptans (Jmf. Etzioni, 1964) . Genom maktutövandet motiverar 
företag de anställda att följa rådande regler och reglerna får då en normerande inverkan på de 
anställda (Etzioni, 1964). På så vis menar vi att bemanningsföretagen genom maktutövande 
kan styra rekryterarna att följa reglerna och agerar enligt normerna på företaget. Vidare kan 
normativa beteenden uppmuntras genom exempelvis tävlingar och vinster såsom “månadens 
medarbetare” och “månadens tillsättare” (Garsten, 2004). Genom att gradera och belöna 
anställda när de beter sig på ett visst sätt kan företag forma sina medarbetare att tänka och 
agera i samma banor, exempelvis kan rekryterare formas till att värdera arbetssökande 
likadant i en rekryteringsprocess. Det kan uttryckas som att företaget har en stark 
företagskultur (a.a). Vidare leder en stark företagskultur rekryterare mot det som anses 
normativt på företaget (Hertzberg, 2003). Specifika personliga egenskaper och intressen 
gynnas medan andra avvikande personer väljs bort (a.a). Detta kan tolkas som att rekryterare 
styrs av normer till att välja de kandidater som uppfyller de normerande kraven som företaget 
ställer på de arbetssökande. Eftersom resultatet i denna studie visar en låg spridning av 
respondenternas svar menar vi att dessa företag sannolikt både är genomträngda av 
omgivningens normer samt har en stark företagskultur. Vilket skulle kunna förklara varför de 
tillfrågade personalrekryterarna i denna studie i stor utsträckning resonerat likadant kring 
personlighetsfaktorerna vid rekrytering av en nyexaminerad student. 

7.6 Resultat Att vara en professionell marknadsaktör 

	  
Tabell 4.0 visar de variabler som undersökt hur respondenterna värderar olika faktorer kring 
kandidatens förmåga att vara en professionell marknadsaktör. Vidare visar tabellen att 
samtliga 47 respondenter har besvarat de berörda variablerna och kommer inräknas i denna 
analys. 
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Påstående: Hur stor vikt lägger du vid… N Medelvärde Std. avvikelse 

”Kandidaten förmåga att sälja in sig själv” 47 3,15 0,72 

”Kandidaten ser representabel och hälsosam ut” 47 3,13 0,68 

”Om en kollega rekommenderar kandidaten” 47 3,38 0,77 

”Kunskaper kring tjänsten och företaget” 47 3,13 0,61 

”Utformning av CV:et och det personliga brevet” 47 3,02 0,71 

”Kandidatens upplevda intresse för tjänsten” 47 3,87 0,34 

Tabell 4.0 Medelvärdet av respondenternas svar angående kandidatens marknadsagerande 

Från tabell 4.0 kan utläsas att medelvärdet för majoriteten av variablerna ligger närmast 
svarsalternativ tre, alltså värderades de flesta av faktorerna som “ganska viktiga”. 
Kandidatens förmåga att sälja in sig själv, kandidaten ser hälsosam/representabel ut och 
kandidatens kunskaper kring tjänsten/företaget har ett medelvärde på 3,15, 3,13 och 3,13 och 
ligger närmast svarsalternativet “ganska viktigt”. Den variabel som hade lägst medelvärde var 
utformning av CV:et och det personliga brevet, med ett medelvärde på 3,02. Denna variabel 
ligger även den närmast svarsalternativet “ganska viktigt”. Spridningsmåttet för variablerna 
ligger nära varandra med värden mellan 0,61 och 0,72, vilket visar på en ganska låg spridning 
av svaren och indikerar att merparten av respondenterna svarat ganska homogent. Den enda 
variabeln som påvisar ett högre medelvärde är kandidatens upplevda intresse för tjänsten. 
Medelvärdet för denna variabel ligger på 3,87 vilket betyder att variabeln värderades som 
“mycket viktigt”. Spridningsmåttet för denna variabel ligger på 0,34, det innebär att det var en 
låg spridning på svaren och att merparten av respondenterna valde svarsalternativet “mycket 
viktigt”.  

7.7 Analys Att vara en professionell marknadsaktör 
 
Inom detta tema påvisar resultatet att kandidatens upplevda intresse för tjänsten har ett högre 
medelvärde jämfört med resterande variabler. Således kan kandidatens upplevda intresse för 
tjänsten ses som den faktor respondenterna ansåg var viktigast av marknadsaktörsfaktorerna. I 
och med att denna variabel värderades som ”mycket viktig” bland respondenterna finns det 
belägg för att det krävs ett genuint intresse bland arbetssökande studenter för att de ska 
uppfattas som attraktiva vid en rekrytering. Vidare visar resultatet att kandidatens förmåga att 
sälja in sig själv, rekommendationer från kollegor, kunskaper kring tjänsten och företaget, 
utformning av CV:et och det personliga brevet samt att kandidaten ser representabel och 
hälsosam ut värderades som ganska viktiga av respondenterna. Således syntes 
marknadsbeteendet påverka kandidatens anställningsbarhet inom bemanningsbranschen. 

I likhet med detta poängterar Garsten och Jacobsson (2004) i sin artikel att arbetssökande 
individer måste utveckla förmågan att marknadsföra och sälja in sig själva för att öka sin 
anställningsbarhet. Vi tolkar detta som att en individ som framställer sig en professionell 
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marknadsaktör ökar sina chanser till att bli uppfattad som en passande kandidat av 
rekryterare. Ytterligare en studie som påvisar ett liknande resultat är Benson (2008) studie om 
omställningsprogram. Hon belyser att omställningsprogrammen tränar individerna inom 
självpresentation, självreflektion och marknadsbeteende. Vidare tränas deltagarna i att 
presentera sig själva och sina företräden på ett allmängiltigt sätt, därmed blir de gångbara och 
jämförbara i relation mot varandra. Samtidigt bör deltagarna presentera sig som i någon 
mening unika för att bli ihågkomna i rekryteringsprocessen, utan att framstå som för 
avvikande. Att kunna sälja in sig själv, sina erfarenheter och kunskaper samt att vara 
“proffsiga marknadsaktörer” menar Benson (2008) påverkar en individs möjlighet att erhålla 
arbete.  

Resultatet påvisade även i denna del låga spridningsmått på samtliga variabler, vilket innebär 
att respondenterna värderade marknadsakörfaktorerna tämligen lika. Detta styrker vår teori 
kring att rekryterare har en tendens att följa de rådande normerna om vad som anses attraktivt 
på arbetsmarknaden. Trots att alla marknadsaktörvariabler fick ett lägre medelvärde än 
variabeln ”kandidatens upplevda intresse för tjänsten” anser vi att dessa variabler kan 
sammanflätas med kandidatens upplevda intresse. Att kandidaten lagt ner tid på att utforma 
ett bra CV eller läst på mycket om tjänsten och företaget anser vi hänger ihop med 
kandidatens upplevda intresse för tjänsten. 

Vidare har samtliga bemanningsföretag som är representerade i studien dessutom sektioner på 
deras hemsidor som innehåller information och tips kring hur arbetssökande med fördel kan 
marknadsföra sig själva för att ge ett attraktivt intryck. Dessa sektioner behandlar ämnen 
såsom “Skriva ett snyggt CV” eller ”Förbereda sig för en intervju”. På det viset kan 
personalrekryterare reproducera normer kring hur de vill att arbetssökande ska bete sig. I 
likhet med omställningsprogrammen i Bensons studie (2008) där programmen tränade 
arbetssökande till att bli “proffsiga marknadsaktörer”, kan personalrekryterare forma 
arbetssökande till kandidater som de lättare kan placera ut på olika uppdrag. Detta kan enligt 
oss påvisa att bemanningsföretagen använder tips och råd som teknik för att forma de 
ansökande till attraktiva kandidater som deras kunder ska vilja anlita. Detta kan ses i relation 
med vår teori kring att företag som arbetar med människoprocessande tekniker, såsom 
bemannings och rekryteringsbolag, i stor uträckning är beroende av och integrerade med 
omgivnings normer (Jmf. Benson, 2008). 

7.8 Resultat - Vilken faktor värderas främst 
 
Diagram 1.0 visar hur de tillfrågade personalrekryterarna (n = 47) svarade på frågan: Kryssa 
för den faktor som du tycker är viktigast vid urval av kandidater? Syftet med denna del var att 
undersökta hur respondenterna värderade olika faktorer när de ställdes mot varandra, för att 
urskilja vilka faktorer som värderades främst. Av de fyra svarsalternativen visade sig 
yrkesspecifika kunskaper vara den faktor som respondenterna värderade som den viktigaste. 
72 procent (n = 34) av respondenterna valde yrkesspecifika kunskaper som den viktigaste 
variabeln. 23 procent (n = 11) valde flexibilitet och fyra procent (n = 2) ansåg att den 
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viktigaste variabeln var att kandidaten är bra på att sälja in sig själv. Variabeln erfarenhet från 
ideella engagemang valdes inte av någon av respondenterna som den viktigaste faktorn. 
	  

 
Diagram 1.0 Svarsfrekvens för frågan: Kryssa för den faktor som du tycker är viktigast vid urval av kandidater. 
Angivet i procent. 
 
De tillfrågade personalrekryterarna ombads vidare att välja en av ytterligare fyra faktorer som 
de ansåg var viktigast vid urval av kandidater. Från Diagram 1.1 nedan framkom det att 
respondenterna värderade relevant arbetslivserfarenhet som den viktigaste faktorn av de fyra 
svarsalternativen. 72 procent (n = 34) av respondenterna ansåg att relevant 
arbetslivserfarenhet var viktigast. 17 procent (n =8) av respondenterna ansåg att kandidaten 
passar bra in på informella personlighetskrav var den viktigaste faktorn. Medan sex procent 
(n = 3) av respondenterna tyckte att en utbildning från ett högt rankat universitet var viktigare 
och fyra procent (n = 2) av respondenterna ansåg att god kommunikativ förmåga var den 
viktigaste faktorn. 

   
Diagram 1.1 Svarsfrekvens för frågan: Kryssa för den faktor som du tycker är viktigast vid urval av kandidater. 
Angivet i procent. 
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Respondenterna ombads återigen besvara frågan: Kryssa för den faktor som du tycker är 
viktigast vid urval av kandidater? Resultatet visas i Diagram 1.2 nedan. Av de fyra 
svarsalternativen ansåg 89 procent (n = 42) av de tillfrågade personalrekryterarna att ett 
genuint intresse för tjänsten var den viktigaste faktorn. Sex procent (n = 3) valde ett snyggt 
och välformulerat CV som den viktigaste faktorn och fyra procent (n = 2) av respondenterna 
ansåg att en masterutbildning var den viktigaste faktorn. Ingen av respondenterna värderade 
höga betyg som den viktigaste faktorn. 

 
Diagram 1.2 Svarsfrekvens för frågan: Kryssa för den faktor som du tycker är viktigast vid urval av kandidater. 
Angivet i procent. 

7.9 Analys - Vilken faktor värderas främst 
	  
Resultatet från denna del visar att personalrekryterarna tenderar att värdera kunskap- och 
erfarenhetsfaktorer som de viktigaste faktorerna vid rekrytering av en nyexaminerad student. 
Eftersom respondenterna i två fall av tre valde kunskap- och erfarenhetsvariabler som de 
viktigaste av variablerna, relevant arbetslivserfarenhet för tjänsten och yrkesspecifika 
kunskaper. Däremot indikerar resultatet att även andra faktorer påverkar anställningsbarheten 
hos nyexaminerade studenter, då ett genuint intresse för tjänsten värderades som den 
viktigaste faktorn på en av de tre frågorna. Vidare premierades ett genuint intresse för 
tjänsten och ett snyggt och välformulerat CV över både höga betyg och en masterutbildning. 
Således indikerar resultatet på att chanserna till att betraktas som attraktiv på arbetsmarknaden 
tenderar att öka om kandidaten dessutom är en professionell marknadsaktör. 

Detta kan liknas med innehållet i artikeln ”New realities: The relationship between higher 
education and employment”, där det beskrivs att en examen inte längre är en garanti för ett 
akademiskt jobb utan snarare kan ses som en biljett till ett första steg i en rekryteringsprocess 
(Harvey, 2000).  Vidare söker arbetsgivare i dagsläget efter fler förmågor än de som en 
traditionell utbildning ger (a.a). Resultatet i denna studie indikerar på att det finns belägg för 
detta resonemang, dels på grund av att en marknadsaktörfaktor valdes ut som den viktigaste 
variabeln på en av tre frågor. Dels på grund av att de variabler som värderades som näst 
viktigast av respondenterna var; att kandidaten passar in på informella personlighetskrav, att 
kandidaten är flexibel och att kandidaten har ett snyggt och välformulerat CV. Dessa variabler 
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representerar personlighetsfaktorer och marknadsaktörfaktorer. Detta resultat tyder på att 
personalrekryterare tenderar att värdera kunskaper och erfarenhet som de allra viktigaste 
faktorerna vid en rekrytering av en nyexaminerad student, men att även personlighet och 
marknadsbeteende i mycket hög utsträckning värderas som viktiga faktorer vid en anställning.  
 
I de tre ovanstående diagrammen åskådliggörs det även tydligt att respondenterna i stor 
utsträckning tenderade att svara homogent. 72 - 89 procent av respondenterna valde samma 
variabel som den viktigaste variabeln på de tre frågorna. Detta kan återigen tolkas som att 
respondenterna är påverkade av samma normer. Resultatet påvisar således att trots att de 
tillfrågade personalrekryterarna arbetar på olika bemanningsbolag, är av olika åldrar och har 
arbetat olika länge med rekrytering tenderar de att värdera faktorerna i hög grad likvärdigt. 
Samtliga av de sex olika bemanningsföretagen syntes därmed ha rekryterare som är påverkade 
av samma normer, vilket skulle kunna bero på att marknadens normer har integrerats på 
bolagen och i sin tur styr och leder rekryterarna till att välja kandidater med vissa personliga 
attribut och kunskaper. Detta resultat indikerar återigen på att företag som arbetar med 
människoprocessande tekniker i stor uträckning är beroende av och integrerade med 
omgivnings normer (Jmf. Benson, 2008). Resultatet innebär vidare att respondenterna i 
enighet med varandra bidrar till att reproducera dessa normer, genom att de premierar och 
troligtvis anställer arbetssökande som innehar dessa kunskaper och personliga attribut som de 
styrs till att värdera som viktiga. 

8.0 Resultat Gruppskillnader  

	  
Normernas påverkan på de tillfrågade rekryterarna är något vi anser är av intresse att 
undersöka närmare. Huruvida det finns ett samband mellan hur respondenterna besvarat 
frågorna och deras tid i branschen, deras ålder eller om de har arbetat på ett eller flera 
bemanningsföretag. Har exempelvis normerna större inverkan på en person som är relativt ny 
i rollen än på en mer erfaren rekryterare? Finns det någon skillnad mellan hur de tillfrågade 
rekryterarna som arbetat på flera bemanningsföretag resonerar jämfört med de som endast 
arbetat på ett företag? Det kommer vi att undersöka nedan. 

8.1 Gruppskillnader - Tid i branschen 
	  
För att undersöka hur relationen såg ut mellan hur länge respondenterna arbetet med 
rekrytering och hur respondenterna värderade olika variabler genomfördes bivariata analyser. 
För att möjliggöra jämförelser av variabler på ordinalskalenivå med variabler på 
intervallskalenivå dikotomiserades dessa variabelvärden till nominalskalenivå och två 
variabelvärden. Hur länge respondenten arbetat med rekrytering dikotomiserades till 
grupperna arbetat med rekrytering under ett år och arbetat med rekrytering över ett år. Hur 
respondenten värderade olika variabler dikotomiserades till värderade variabeln som viktig 
och värderade variabeln som oviktig. 
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I tabell 5.0 nedan presenteras hur de två grupperna värderade variabeln kandidatens 
arbetslivserfarenhet. 
 

Arbetat med rekrytering N Viktigt Oviktigt 

Under ett år 24 100 % 0 % 

Över ett år 23 100 % 0 % 

Tabell 5.0 korstabell för kandidatens arbetslivserfarenhet 

Från tabellen ovan går det att utläsa att samtliga respondenter, både de som arbetat med 
rekrytering under ett år och de som arbetat med rekrytering över ett år, värderade kandidatens 
arbetslivserfarenhet som viktigt. Det indikerar på att inte finns någon skillnad mellan 
grupperna kring hur de värderade vikten av arbetslivserfarenhet. Likaså visar tabell 6.1 nedan 
att grupperna är eniga med varandra även i fråga om hur de värderade kandidatens upplevda 
intresse för tjänsten. 

Arbetat med rekrytering N Viktigt Oviktigt 

Under ett år 24 100 % 0 % 

Över ett år 23 100 % 0 % 

Tabell 5.1 korstabell för kandidatens upplevda intresse för tjänsten 

Tabellen ovan visar att alla respondenter, oavsett hur länge de arbetat med rekrytering, 
värderade kandidatens upplevda intresse för tjänsten som viktigt. Däremot visar tabell 5.2 att 
det finns skillnader mellan hur grupperna värderade vikten av att kandidaten har en relevant 
eftergymnasial utbildning. 

Arbetat med rekrytering N Viktigt Oviktigt 

Under ett år 24 96 % 4 % 

Över ett år 22 86 % 14 % 

Phi 0,17 

Tabell 5.2 korstabell för relevant eftergymnasial utbildning 

Från tabellen ovan går det att utläsa att 96 procent (n = 23) av de respondenterna som arbetat 
med rekrytering under ett år värderade en relevant eftergymnasial utbildning som viktig, 
medan fyra procent (n = 1) av respondenterna som arbetat med rekrytering under ett år 
värderade det som oviktigt. Vidare visar tabellen att 86 procent (n = 19) av respondenterna 
som arbetat med rekrytering över ett år värderade en relevant eftergymnasial utbildning som 
viktig, samt att 14 procent (n = 3) av dem värderade det som oviktigt.  Således påvisar 
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resultatet att det var fler av respondenterna som arbetat med rekrytering över ett år som 
värderade en relevant eftergymnasial utbildning som oviktigt.  

För att närmare undersöka om det finns ett samband mellan respondentens tid i branschen och 
vikten vid en relevant eftergymnasial utbildning genomfördes en sambandsanalys med 
korrelationsmåttet Phi. Phi blev 0,17, vilket kan tolkas som att det finns ett mycket svagt 
positivt samband. Måttet säger ingenting om riktningen på sambandet, det vill säga vilken 
variabel som påverkar den andra. Sambandet innebär att desto längre respondenten har jobbat 
med rekrytering, desto viktigare värderar denne att en relevant eftergymnasial utbildning är, 
och tvärt om.  

8.2 Gruppskillnader – Ålder 
	  
För att undersöka hur relationen såg ut mellan respondenternas ålder och hur de värderade 
olika variabler genomfördes bivariata analyser. För att möjliggöra jämförelser av variabler på 
ordinalskalenivå med variabler på intervallskalenivå dikotomiserades intervallvariablerna till 
variabelvärden på nominalskalenivå och två variabelvärden. Hur respondenten värderade 
olika variabler dikotomiserades till värderade variabeln som viktig och värderade variabeln 
som oviktig. I tabell 5.3 nedan presenteras hur de olika åldersgrupperna värderade variabeln 
relevant eftergymnasial utbildning. Dessutom genomfördes en sambandsanalys med 
korrelationsmåttet Phi, det resultatet visas även i tabell 5.3 nedan. 

Ålder N Viktigt Oviktigt 

18-25 31 90 % 10 % 

26-39 14 100 % 0 % 

40-55 1 0 % 100 % 

Phi 0,51 

Tabell 5.3 korstabell för relevant eftergymnasial utbildning 

Tabellen visar att 90 procent (n = 28) av respondenterna i åldrarna 18-25 värderade variabeln 
som viktig, medan samtliga (n =14) av respondenterna i åldrarna 26-39 värderade variabeln 
som viktig. I åldersgrupp 40-55 år värderades en eftergymnasial utbildning som oviktig. Det 
kan belysas att det endast var en respondent som var mellan 40-55 år. Phi blev 0,51, vilket 
kan tolkas som ett mellanstarkt positivt samband. Sambandet innebär att vikten respondenten 
lägger vid en relevant eftergymnasial utbildning ökar med respondenternas ålder, och tvärt 
om.  

Vidare undersöktes det om det fanns några skillnader kring hur respondenterna från de olika 
åldersgrupperna värderade variablerna kandidatens arbetslivserfarenhet och kandidaters 
upplevda intresse för tjänsten. Resultatet visade att samtliga respondenter, oavsett ålder 
värderade båda variablerna som viktiga. 
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8.3 Gruppskillnader - Erfarenhet från ett eller flera bemanningsföretag 

För att undersöka huruvida det finns ett samband mellan hur många bemanningsföretag 
respondenterna arbetat på och hur de värderade olika variabler genomfördes ett t-test. Ett t-
test möjliggör jämförelser mellan olika gruppers medelvärden på variabler som ligger på en 
intervallskalenivå. Den oberoende variabeln i testet var hur många bemanningsbolag 
respondenterna arbetat på och utgjordes av grupperna “arbetat med rekrytering på ett 
bemanningsbolag” och “arbetat med rekrytering på flera bemanningsföretag”. De beroende 
variablerna som valdes ut var: kandidatens betyg, kandidatens arbetslivserfarenhet, 
kandidatens flexibilitet och en relevant eftergymnasial utbildning. Frågorna besvarades 
genom att välja mellan fyra svarsalternativ; ”mycket viktigt” (4), ”ganska viktigt” (3), ”ganska 
oviktigt” (2) och ”oviktigt” (1). Respondenten hade enbart möjlighet att välja ett alternativ 
som bäst representerade deras värdering av faktorn. 

Hur stor vikt 
lägger du vid... 

n Flexibilitet Arbetslivs- 
erfarenhet 

Intresse 
för 
tjänsten 

Relevant 
eftergymnasial 
utbildning 

Arbetat på ett 
bemanningsföretag 

37 3,50 4,0 3,86 3,33 

Arbetat på flera 
bemanningsföretag 

10 3,81 3,78 3,90 3,50 

Sig. (2-tailed) 0,073 0,111 0,764 0,418 

Tabell 5.4 Medelvärde av vikten vid erfarenhet-, personlighet- och kunskapsfaktorer 

Tabellen visar att respondenterna från de två grupperna har värderat variablerna snarlikt. De 
respondenter som endast arbetat med rekrytering på ett bemanningsföretag värderade 
arbetslivserfarenhet en aning högre än de respondenter som arbetat med rekrytering på flera 
bemanningsbolag. Medan de respondenter som arbetat med rekrytering på flera 
bemanningsföretag värderade flexibilitet och en eftergymnasial utbildning en aning högre än 
de som endast arbetat på ett bemanningsföretag. Skillnaden i medelvärdet var störst på 
variabeln flexibilitet på 3,5 respektive 3,81. Det är fortfarande en liten skillnad på endast 0,31 
och medelvärdet ligger närmast svarsalternativet “mycket viktigt” i båda grupperna. 

Vidare går det att utläsa från tabell 5.4 ovan att skillnaden inte är signifikant på någon av 
variablerna. Flexibilitet har ett signifikansvärde på 0,073 vilket innebär att det finns en risk att 
slumpen spelar in i 7,3 procent av fallen (P<0,073). Arbetslivserfarenhet erhöll ett 
signifikansvärde på 0,111 vilket är relativt lågt men fortfarande för högt för att anse variabeln 
som signifikant (P<0,111). Relevant eftergymnasial utbildning har värdet 0,418 vilket innebär 
att slumpen spelat in i 41,8 fall av 100 (P<0,481). Intresse för tjänsten har ett signifikansvärde 
på 0,764 vilket betyder att slumpen har spelar in i 76,4 procent av fallen (P<0,764). Syftet 
med att lyfta signifikansnivån grundar sig i att vi är intresserade av att utläsa om det hade 
funnits ett signifikant samband mellan variablerna och de olika grupperna, vilket i detta fall 
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inte gick att utläsa. Som tidigare nämnt är urvalet inte generaliserbart gentemot populationen. 
Vårt fokus är att identifiera trender och mönster som uppstår i samband med våra resultat, inte 
att generalisera våra resultat på populationen. 

8.4 Analys Gruppskillnader 
Resultatet från denna del indikerar att det nästan inte finns några skillnader på hur de olika 
grupperna värderade de ovanstående variablerna, samt att de skillnader som går att urskilja är 
små. Vidare visar resultatet att respondenterna som arbetat olika länge med rekrytering 
värderade de ovanstående faktorerna i stort sett likartat. Den största skillnaden mellan 
grupperna som identifierades rörde huruvida kandidaten har en relevant eftergymnasial 
utbildning eller inte. Vidare visar resultatet att de respondenter som jobbat med rekrytering 
mindre än ett år svarade i likhet med de mer erfarna rekryterarna. Vilken kan tolkas som att 
grupperna är påverkade av samma normer. Detta indikerar på att normerna syntes påverka 
grupperna likvärdigt. Det skulle kunna tolkas som att bemanningsföretagen har en stark 
företagskultur. En stark företagskultur kan tänkas leda de tillfrågade personalrekryterarna mot 
vad som anses normativt på företaget (Jmf. Hertzberg, 2003). Genom maktutövandet kan 
företag motivera de anställda att följa rådande regler (Etzioni, 1964). På så vis menar vi att 
bemanningsföretagen kan styra rekryterarna till att följa reglerna och agera enligt normerna på 
företaget. Vidare kan bemanningsföretagen forma sina medarbetare att tänka och agera i 
samma banor genom att gradera och belöna anställda när de beter sig på ett visst sätt (Garsten, 
2004), exempelvis kan rekryterare formas till att värdera arbetssökande likadant i en 
rekryteringsprocess. 

Sambandet som identifierades mellan respondenternas tid i branschen och vikten vid en 
relevant eftergymnasial utbildning var ett mycket svagt positivt samband. Sambandet innebär 
att vikten respondenterna lägger vid en relevant eftergymnasial utbildning ökar med 
respondenternas tid som rekryterare, och tvärt om. Detta samband kan tolkas som att normer i 
liten utsträckning hade en större inverkan på respondenterna som jobbat med rekrytering i 
över ett år. 

Vidare påvisar resultatet inte några större skillnader mellan hur respondenterna från olika 
åldersgrupper värderade variablerna. Den enda skillnaden var att 90 procent av 
respondenterna från åldersgruppen 26-39 år värderade en relevant eftergymnasial utbildning 
som viktig. Medan det var 100 procent av respondenterna i åldersgruppen 18-25 år värderade 
variabeln som viktig. Trots denna skillnad påvisar resultatet att respondenterna från de olika 
åldersgrupperna värderade variablerna i stor utsträckning homogent. Detta resultat kan tolkas 
som att normer påverkar samtliga åldersgrupper i stort sett likartat. Däremot identifierades ett 
mellanstarkt positivt samband mellan respondenternas ålder och vikten vid en relevant 
eftergymnasial utbildning. Sambandet innebär att vikten respondenten lägger vid en relevant 
eftergymnasial utbildning ökar med respondenternas ålder, och tvärt om. Detta samband kan 
tolkas som att normer har en större inverkan på respondenterna desto äldre de är. Samtidigt 
visar detta samband endast ett mönster som går att urskilja från detta urval, därmed saknas det 
belägg för att sambandet skulle se likadant ut i ett annat urval.  
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Resultatet tyder även på att det inte finns några större skillnader mellan hur respondenterna 
som har arbetat med rekrytering på ett eller flera bolag värderade de ovanstående faktorerna. 
Detta kan tolkas som att respondenterna tenderar att svara homogent oavsett hur många 
bemanningsföretag de har arbetet på. Respondenterna syntes därmed vara påverkade av 
samma normer. Det kan tolkas som att samtliga bemanningsföretag som respondenterna 
arbetat eller arbetar på genomsyras av samma normer. Alternativt påvisar resultatet att de 
bemanningsföretag respondenterna arbetar på i dagsläget har en stark företagskultur som styr 
respondenterna till att premiera de personliga attribut och kunskaper som just det företaget ser 
som attraktiva. Oavsett bakomliggande orsak visar resultatet att samtliga respondenter syntes 
vara påverkade av samma normer. 

9.0 Sammanfattning Resultat och Analys - Anställningsbarhet 
som norm 
	  
Nedan presenteras en sammanfattning av studiens resultat samt en analys av resultaten i 
relation till studiens teoretiska perspektiv. 

9.1 Frågeställning - Hur värderar personalrekryterare nyexaminerade studenter i en 
rekryteringsprocess? 

Nedan illustreras i Diagram 2.0 medelvärdet för hur de tillfrågade personalrekryterarna 
värderade faktorerna utifrån de tre teman vi identifierade i den tidigare forskningen. Frågorna 
som tillhör respektive tema besvarades genom att välja mellan fyra svarsalternativ; ”mycket 
viktigt” (4), ”ganska viktigt” (3), ”ganska oviktigt” (2) och ”oviktigt” (1). Respondenten hade 
enbart möjlighet att välja ett alternativ som bäst representerade deras värdering av faktorn. 
Från diagrammet kan vi utläsa att medelvärdet för Tema 1: Kunskaper och erfarenheter är 
2,68, vilket ligger närmast svarsalternativet “ganska viktigt”. Medelvärdet för Tema 2: 
Flexibilitet, anpassningsförmåga och rätt personlighet ligger närmast svarsalternativet 
“mycket viktigt” på 3,67. Vidare är medelvärdet för Tema 3: Att vara en professionell 
marknadsaktör 3,28, vilket ligger närmast svarsalternativet “ganska viktigt”. Därmed 
indikerar resultatet att samtliga faktorer värderades som viktiga av respondenterna. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diagram 2.0 medelvärde inom 
respektive tema 
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Utifrån frågeställningen; Hur värderar personalrekryterare nyexaminerade studenter i en 
rekryteringsprocess? visar resultatet att de tillfrågade personalrekryterarna lägger vikt vid 
både kunskap- och erfarenhetsfaktorer, personlighetsfaktorer samt marknadsaktörsfaktorer. 
Därmed granskas den nyexaminerade studenten utifrån vilka kunskaper och erfarenheter 
studenten har, vilken personlighet studenten uppvisar samt hur studenten för sig på 
arbetsmarknaden. Således inverkar samtliga teman på en nyexaminerad students 
anställningsbarhet. 
 
För att tydligt illustrera hur personalrekryterarna värderade varje enskild faktor presenteras i 
Tabell 6.0 medelvärdet och standardavvikelsen på de variabler som värderades som viktigast 
av respondenterna på enkätfrågorna som inleddes med ”Hur stor vikt lägger du vid… 
	  
Påstående: Hur stor vikt lägger du vid… N Medelvärde Std. 

av 
Tema 

”Kandidatens upplevda intresse för 
tjänsten” 

47 3,87 0,34 3- Professionell 
Marknadsaktör 

”Kandidatens arbetslivserfarenhet” 47 3,83 0,38 1- Kunskaper & 
erfarenheter 

”Kandidatens flexibilitet” 47 3,74 0,49 2- Rätt 
personlighet 

”Kandidatens anpassningsförmåga 
gentemot nya arbetsplatser och 
arbetsuppgifter” 

47 3,72 0,45 2- Rätt 
personlighet 

”Om kandidaten stämmer överens med 
kundens personlighetspreferenser” 

47 3,72 0,45 2- Rätt 
personlighet 

Tabell 6.0 Medelvärdet på de variablerna respondenterna värderade som allra viktigast 

Från tabell 6.0 ovan går det att utläsa att de variabler som värderades som allra viktigast var 
kandidatens upplevda intresse för tjänsten, kandidatens arbetslivserfarenhet och kandidatens 
flexibilitet. Att visa ett stort intresse för tjänsten syntes främst öka chanserna till att uppfattas 
som attraktiv vid en anställning inom bemanningsbranschen. Resultatet från Tabell 6.0 
indikerar vidare att både kunskap- och erfarenhetsfaktorer, personlighetsfaktorer och 
marknadsaktörsfaktorer inverkar på en nyexaminerad students anställningsbarhet. Således 
påvisar resultatet att det inte längre bara är kandidatens kunskaper och erfarenheter som 
påverkar anställningsbarheten utan att personlighet och marknadsbeteende i hög grad 
påverkar en nyexaminerad students möjligheter till anställning inom bemanningsbranschen. 

Samtidigt går det att utläsa från tabellen ovan att samtliga variabler har låga spridningsmått. 
Vilket indikerar att respondenterna i stor utsträckning svarade homogent på dessa frågor. I 
synnerhet på de två variabler som värderades som allra viktigast, där standardavvikelsen 
ligger på 0,34 och 0,38. Resultatet kan tolkas som att de tillfrågade personalrekryterarna i stor 
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utsträckning värderade variablerna likadant och av den anledningen kan antas vara påverkade 
av samma normer. Normer kan beskrivas som allmänt delade och underförstådda regler och 
förväntningar för vad som anses vara normalt och godtagbart (Bergström & Fog, 1990). 
Likaså kan anställningsbarhet, enligt oss, ses som ett fenomen som inrymmer en mängd olika 
förväntningar och underförstådda regler om vad som anses vara normalt och godtagbart för att 
en individ ska erhålla en anställning på ett företag. Anställningsbarhet kan i den bemärkelsen 
betraktas som en norm. Vidare vägleder normer hur individer ska tänka och bete sig i olika 
sammanhang (Hydén, 2002). Av den anledningen menar vi att normer om den 
anställningsbara individen vägleder de tillfrågade personalrekryterarna till att premiera de 
allmänt delade förväntningarna kring vilka attribut och kunskaper en attraktiv nyexaminerad 
student bör inneha, i en rekryteringsprocess. 

9.2 Frågeställning - Vilka faktorer värderas främst vid en nyanställning av en 
nyexaminerad student? 

	  
För att undersöka vilka faktorer som värderas främst i en rekryteringsprocess av en 
nyexaminerad student ställdes utvalda faktorer från varje tema mot varandra i en del av 
enkäten. Diagram 3.0 nedan visar vilka faktorer som värderades som de viktigaste faktorerna 
på de tre frågor som inleddes med ”Kryssa för den faktor som du tycker är viktigast vid urval 
av kandidater”. Vidare framgår det från diagrammet hur stor andel av respondenterna som 
värderade de nedanstående faktorerna som de viktigaste. Från diagrammet går det att utläsa 
att 72 procent av respondenterna värderade yrkesspecifika kunskaper som den viktigaste 
variabeln av de fyra svarsalternativen i första frågan. Likaså värderade 72 procent av 
respondenterna variabeln relevant arbetslivserfarenhet för tjänsten som den viktigaste 
variabeln av de fyra svarsalternativen på fråga två. Medan 89 procent av respondenterna 
värderade att kandidaten upplevs vara genuint intresserad av tjänsten som den viktigaste 
variabeln på den tredje frågan. Resultatet påvisar att kunskap- och erfarenhetsfaktorer 
värderades som de viktigaste variablerna i två av tre frågor. Vidare att en 
marknadsaktörsfaktor värderades som den viktigaste variabeln i en av tre frågor. Utifrån 
frågeställningen; Vilka faktorer värderas främst vid en nyanställning av en nyexaminerad 
student? visar resultatet att kunskap- och erfarenhetsfaktorer samt marknadsaktörsfaktorer 
värderades som de viktigaste faktorerna när de utvalda faktorerna ställdes mot varandra. 
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Diagram 3.0 Svarsfrekvens för frågan: Kryssa för den faktor som du tycker är viktigast vid urval av kandidater. 
Angivet i procent. 

Dessutom påvisar resultatet i Diagram 3.0 att respondenterna i stor utsträckning värderade 
faktorerna likartat även på dessa frågor. Vilket återigen får oss att anta att respondenterna är 
påverkade av samma normer. Med tanke på att respondenterna arbetar på olika 
bemanningsföretag men syntes vara påverkade av samma normer kan det indikera att 
bemanningsföretagen i stor utsträckning är genomträngda av omgivningens normer kring 
vilka attribut och kunskaper en attraktiv nyexaminerad student bör inneha (Jmf. Benson, 
2008). Således syntes de tillfrågade personalrekryterarna styras och vägledas av 
arbetsmarknadens och företagets rådande normer i sitt dagliga arbete. Dessutom indikerar 
resultatet att respondenterna bidrar till att reproducera dessa normer då de anställer individer 
som lever upp till de rådande förväntningarna. Genom att följa rådande normer bidrar 
respondenterna därmed till att de faktorer som inryms i normen om den anställningsbara 
individen ses som det normala och godtagbara för anställning inom bemanningsbranschen 
(Bergström & Fog, 1990). De arbetssökande som inte lever upp till de ställda kraven kan 
formas med hjälp av människoprocessande tekniker till att bättre matcha kundernas krav. 
Genom att exempelvis ge tips på hur ett CV bör utformas och råd kring hur man bäst 
förbereder sig för en intervju, kan bemanningsföretagen få de arbetssökande att uppfattas som 
attraktiva kandidater som deras kunder ska vilja anlita. Kandidaterna kan i den bemärkelsen 
ses som handelsvaror som kan paketeras och formas på ett visst sätt för att fylla kundernas 
behov (Jmf. Benson, 2008).  

9.3 Frågeställning - Finns det några skillnader på hur de tillfrågade 
personalrekryterarna värderar faktorerna utifrån bakgrundsvariablerna? 

 
För att undersöka om det fanns några skillnader på hur respondenter med olika bakgrund 
värderade faktorerna genomfördes bivariata analyser med korrelationsmått och t-test. 
Grupperna som undersöktes var; arbetat med rekrytering under ett år, arbetat med 
rekrytering över ett år, åldersgrupp 18-25, åldersgrupp 26-39, åldersgrupp 40-55, arbetat på 
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ett bemanningsföretag och arbetat på flera bemanningsföretag. De variabler som undersöktes 
var; arbetslivserfarenhet, kandidatens upplevda intresse för tjänsten, relevant eftergymnasial 
utbildning och flexibilitet. Utifrån frågeställningen; Finns det några skillnader på hur de 
tillfrågade personalrekryterarna värderade faktorerna utifrån bakgrundsvariablerna? visar 
resultatet att det nästan inte existerade några skillnader på hur de olika grupperna värderade 
variablerna, samt att de skillnader som gick att urskilja var små. Således syntes 
respondenterna oavsett vilken grupp de tillhör besvarat frågorna i stor utsträckning homogent. 
 
Hälften av respondenterna hade jobbat med rekrytering mindre än ett år vid svarstillfället, 
men dem värderade trots det faktorerna i likhet med de mer erfarna respondenterna. Den enda 
skillnad som identifierades var att tio procent fler av respondenterna som arbetat med 
rekrytering över ett år värderade en relevant eftergymnasial utbildning som oviktigt. I och 
med de få skillnaderna låter resultatet oss anta att bemanningsföretagen har en stark 
företagskultur. En stark företagskultur kan tänkas leda de tillfrågade personalrekryterarna mot 
vad som anses normativt på företagen. Detta med anledning av att företagskultur stärks 
genom att uppmuntra till ett normativt beteende på företaget (Garsten & Jacobsson, 2004). 
Genom att gradera och belöna sina anställda när de beter sig på ett visst sätt kan 
företagsledningen forma sina medarbetare att tänka och agera i samma banor (a.a). 
Exempelvis kan bemanningsföretag forma personalrekryterare kring hur de ska värdera 
nyexaminerade studenter i en rekryteringsprocess. 
 
Ytterligare en skillnad som gick att utläsa var att en mindre andel av respondenterna som var i 
åldersgruppen 26-39 år värderade en relevant eftergymnasial utbildning som viktig. De andra 
undersökta variablerna värderades som viktiga av samtliga respondenter, oavsett ålder. 
Således påvisar resultatet att respondenterna trots deras varierande ålder syntes värdera 
faktorerna likartat, förutom en mindre skillnad angående hur de värderade en relevant 
eftergymnasial utbildning. I likhet med detta berörde de två samband som kunde utläsas 
respondenternas ålder och tid i branschen i relation till hur de värderade en relevant 
eftergymnasial utbildning. Det identifierades ett mellanstarkt positivt samband mellan 
respondenternas ålder och vikten vid en relevant eftergymnasial utbildning. Sambandet 
innebär att vikten respondenten lägger vid en relevant eftergymnasial utbildning ökar med 
respondenternas ålder, och tvärt om. Vidare identifierades ett mycket svagt positivt samband 
mellan respondenternas tid i branschen och vikten vid en relevant eftergymnasial utbildning. 
Sambandet innebär att desto längre respondenten har jobbat med rekrytering, desto viktigare 
värderar denne att en relevant eftergymnasial utbildning är, och tvärt om. Dessa samband är 
inte generaliserbara gentemot populationen utan de kan betraktas som trender vi kunnat 
urskilja i detta urval.  
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10.0 Diskussion 
I detta avsnitt kommer vi att föra en diskussion kring studiens bidrag, metod samt kvalité och 
begränsningar. 
 
I och med att arbetsmarknaden genomgår förändringar från livslång anställning mot en mer 
flexibel och oförutsägbar karriär, är det följaktligen rimligt att även kraven på arbetskraften 
förändras. Individer måste i dagsläget själva ansvara för sin karriärutveckling och försöka öka 
sina chanser på arbetsmarknaden. Det innebär att det har skett en utveckling från livslång 
anställning mot livslång anställningsbarhet. I och med att anställningsbarheten i stor 
utsträckning har en inverkan på en individs möjligheter på arbetsmarknaden menar vi att 
fenomenet anställningsbarhet var av vikt att studera ur ett samhällsperspektiv. Vidare anser vi 
att anställningsbarhet var relevant att studera inom pedagogisk arbetslivsforskning med 
anledning av att utvecklingen delvis påverkar individen i fråga om ökade krav på livslångt 
lärande och anpassningsförmåga till de nya kraven. Dels för att den påverkar den högre 
utbildningens utveckling och anpassning mot arbetslivet. 
 
Vi menar att det fanns ett behov av att studera hur en individ bör agera för att tillslut bli en 
anställningsbar individ. Vidare präglas dagens arbetsmarknad i allt större utsträckning av 
projektanställningar, kortare uppdrag och bemanningsföretag, därför ansåg vi att 
bemanningsbranschen var intressant att studera närmare. Vår studie ämnade därför öka 
kunskapen kring anställningsbarhet inom bemanningsbranschen. Studien avgränsades till att 
undersöka vilka faktorer som ansågs göra en nyexaminerad student anställningsbar, utifrån 
personalrekryterares perspektiv. Vi utgick från att bemanningsbolag i stor utsträckning är i 
kontakt med arbetsmarknadens normer och således var en passande aktör för studien. 
Vår studies resultat ligger i linje med vad tidigare forskning identifierat som centrala faktorer 
för anställningsbarhet och resultatet får därmed stöd av den tidigare forskningen. De slutsatser 
vi kunnat dra utifrån resultatet är att en akademisk utbildning inte är en garanti för att en 
nyexaminerad student ska erhålla en anställning på ett bemanningsföretag. Ett genuint intresse 
för tjänsten i kombination med arbetslivserfarenhet och en flexibel personlighet syntes vara de 
viktigaste faktorerna vid anställning av en nyexaminerad student. Följt av en 
anpassningsförmåga gentemot nya arbetsplatser och arbetsuppgifter samt om kandidaten 
stämmer överens med kundens personlighetspreferenser. Från resultatet kan vi således dra 
slutsatsen att det inte längre bara är kandidatens kunskaper och förmågor som spelar in i en 
rekryteringsprocess, utan att personligheten i hög grad påverkar en nyexaminerad students 
möjligheter till anställning inom bemanningsbranschen. Ytterligare en slutsats vi kunnat dra 
är att hur en individ för sig på arbetsmarknaden inverkar på anställningsbarheten. Framförallt 
inverkar uppvisande av ett genuint intresse för tjänsten anställningsbarheten i positiv 
bemärkelse.  
 
Med hänsyn till att flertalet utbildningsfaktorer värderades som oviktiga av en stor del av 
respondenterna, drar vi slutsatsen att kunskapen som den eftergymnasiala utbildningen 
producerar inte värderas som särskilt betydelsefull inom bemanningsbranschen. Eftersom 
bemanningsföretagen syntes vara integrerade med arbetsmarknadens normer i stor 
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utsträckning indikerar resultatet vidare att flera aktörer på arbetsmarknaden anser att 
personliga faktorer och kunskap från erfarenhet är viktigare än exempelvis en 
masterutbildning och höga betyg. Trots detta kan vi konstatera att de tillfrågade 
personalrekryterarna värderade en examen från en relevant eftergymnasial utbildning som 
ganska viktig. Medan betyg, kompletterade kurser och val av universitetet värderades som 
ganska oviktigt. 
 
Slutligen kan vi med hänsyn till studiens resultat och de låga spridningsmåtten dra slutsatsen 
att personalrekryterare inom bemanningsbranschen tenderar att värdera faktorer i stor 
utsträckning likvärdigt. Det skulle kunna förklaras med hjälp av att personalrekryterare styrs 
och vägleds av samma normer. Normer kan beskrivas som allmänt delade och underförstådda 
regler och förväntningar för vad som anses vara normalt och godtagbart. Vidare ger normer 
vägledning kring hur individer ska tänka och bete sig i olika sammanhang. Därmed menar vi 
att normer styr och vägleder de tillfrågade personalrekryterarna till att premiera de allmänt 
delade förväntningarna kring vilka attribut och kunskaper en attraktiv nyexaminerad student 
bör inneha. Genom att premiera de attribut och kunskaper som förväntningarna inrymmer 
bidrar även de tillfrågade personalrekryterarna till att reproducera dessa förväntningar och på 
så vis förstärka synen på vad som är önskvärt vid en anställning. Om personalrekryterare i 
stor utsträckning anställer kandidater som exempelvis är flexibla och kommunikativa så 
sänder det ut signaler att de kandidater som är flexibla och kommunikativa är de kandidater 
som är attraktiva. Vi menar därför att anställningsbarhet kan förstås som ett fenomen som 
inrymmer en mängd olika förväntningar och underförstådda regler om vad som anses vara 
normalt och godtagbart för att en individ ska erhålla en anställning på ett företag. 
Anställningsbarhet kan i den bemärkelsen betraktas som en norm. 
Ytterligare en slutsats vi drar utifrån studiens resultat och de låga spridningsmåtten är att 
bemanningsföretag i hög grad är genomträngda av omgivningens normer. På ett företag med 
hög genomtränglighet dominerar nämligen omgivningens normer. Eftersom att de tillfrågade 
personalrekryterarna tenderade att värdera faktorerna i stor utsträckning likvärdigt trots att de 
arbetar på olika bemanningsföretag syntes de vara påverkade av samma normer, vilket kan 
antas vara de normer som råder på arbetsmarknaden i deras närhet. 
 
Däremot kan de slutsatser vi dragit från studiens resultat inte generaliseras till att gälla hela 
populationen, men anledning av att urvalsgruppen inte är representativ, med tanke på dess 
storlek. Däremot menar vi att denna studies resultat bidrar med att synliggöra mönster kring 
vilka faktorer som tenderar at premieras vid en anställning av en nyexaminerad student. 

10.1 Studien bidrag och begräsningar 

Utgångspunkten för studien var att undersöka vilka faktorer som gör en individ 
anställningsbar. Efter att vi studerat tidigare forskning insåg vi att det fanns ett flertal olika 
definitioner av begreppet anställningsbarhet, samt att det trots många försök ännu inte finns 
någon gemensam definition av begreppet. I litteratursökningen identifierades endast ett fåtal 
studier som undersökt anställningsbarhet inom bemanningsbranschen, dessa studier utgick 
från ett arbetstagarperspektiv. Anställningsbarhet hade således inte tidigare studerats utifrån 
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personalrekryterares perspektiv, därmed ansåg vi att det fanns en lucka som behövdes fyllas. 
Det bidrag denna studie ämnar ge till forskningen är att belysa vilka faktorer som 
personalrekryterare inom bemanningsbranschen anser är viktiga vid anställning av en 
nyexaminerad student, och således utveckla den befintliga kunskapen kring fenomenet 
anställningsbarhet. 

Eftersom vi ville avgränsa oss till bemanningsbranschen som inrymmer många olika 
professioner bedömde vi det fördelaktigt att definiera en specifik målgrupp att studera, i vårt 
fall valde vi nyexaminerade studenter. Anledningen till detta var att vi ville öka 
datainsamlingens reliabilitet genom att tydligare precisera vilken typ av kandidat 
respondenterna skulle förhålla sig till vid värderingen av faktorerna. Samtidigt som vi 
undersökte faktorerna i relation till en specifik målgrupp uteslöt vi däremot möjligheten att 
upptäcka hur rekryterare tenderar att värdera faktorer som rör andra målgrupper inom 
bemanningsbranschen. 

Vidare valde vi att inte utforma enkäten efter ett specifikt verksamhetsområde såsom 
exempelvis IT-sektorn. Detta med anledning av att många respondenter då hade fallit bort på 
grund av att samtliga respondenter troligtvis inte arbetar eller har arbetat inom alla 
verksamhetsområden. Istället valde vi att utforma enkäten efter hur respondenterna värderade 
faktorer vid anställning av en nyexaminerad student generellt. Vidare valde vi inte att 
precisera om tjänsten som den nyexaminerade studenten skulle värderas i förhållande till var 
hög- eller låg kvalificerad. Möjligtvis skulle respondenterna resonerat annorlunda om vi hade 
uttryckt att det var en hög- eller låg kvalificerad tjänst det gällde, vilket i efterhand enligt oss 
skulle ha varit en intressant aspekt att studera. 

Fortsättningsvis har vi utgått från tidigare forskning vid utformandet av enkäten. Därför finns 
det en risk att andra väsentliga aspekter som möjligen skulle värderats som viktiga vid en 
anställning av en nyexaminerad student inte har tagits i beaktning. Det är därför möjligt att 
resultatet eventuellt hade sett annorlunda ut om fler aspekter hade inkluderats. Däremot menar 
vi att eftersom vi skapade en operationaliseringstabell baserad på de faktorer som identifierats 
som centrala av tidigare forskning, säkerställdes det att de mest relevanta faktorerna som kan 
ha en inverkan på en individs anställningsbarhet undersöktes. Trots att denna risk är möjlig, 
anser vi likväl att den kunskap som studien har resulterat i är betydelsefull för nyexaminerade 
studenter som önskar arbeta inom bemanningsbranschen. Genom att ta del av studiens resultat 
kan en nyexaminerad student vägledas mot att bli en anställningsbar individ, utifrån en 
personalrekryterares perspektiv. 

För att spara på tid och resurser skapades enkäten i webbformat och distribuerades ut via mail. 
För att webbenkäten skulle fungera krävdes det att tekniken fungerade. Vid vår första 
utdelning av enkäten erhöll vi ett flertal mail tillbaka som beskrev att det inte gick att öppna 
enkäten på ett korrekt sätt. Detta var ett tekniskt misstag som kan ha kostat oss respondenter. 
För att korrigera detta skickade vi ut ett nytt mail till samtliga respondenter där vi beklagade 
det som hade hänt samt infogade en ny länk till enkäten. Eftersom det fanns en risk för att vi 
skulle tappa respondenter på grund av misstänksamhet och oro för att klicka på okända länkar 
som erhålls via mail, utformades missivbrevet på ett trovärdigt sätt för att få respondenterna 
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att känna sig trygga. Genom att vi använde oss av ett bekvämlighetsurval kom vi i kontakt 
med personer i vår närhet, vilket vi menar kan ha ökat vår trovärdighet gentemot 
respondenterna och därmed ökat svarsfrekvensen. 

I urvalet fanns det dock andra brister i form av att vi erhöll en låg spridning av respondenter 
från olika åldersgrupper. Majoriteten av respondenterna var 18-25 år (n=31) medan de 
resterade åldersgrupperna 26-39 år (n=14) och 40-55 år (n=1) hade ett lägre antal deltagare. 
Särskilt den äldsta åldersgruppen var bristfälligt representerad med endast en deltagare. Den 
låga spridningen kan ha inverkat på vårt resultat eftersom majoriteten av respondenterna har 
växt upp under samma rådande normer. Det finns även en risk att resultatet blir för präglat av 
vad unga människor tycker en nyexaminerad student ska för egenskaper. I efterhand kan vi 
konstatera att det hade varit fördelaktigt att försöka nå ut till fler respondenter som 
representerar de äldre åldersgrupperna för att få ett mer nyanserat resultat. 

I linje med att studien ämnade urskilja trender och mönster från respondenternas svar var en 
kvantitativ metodansats passande för att nå fler respondenter och fånga in fler perspektiv. 
Enkätundersökningen underlättade vår datainsamling eftersom vi snabbt kunde distribuera 
enkäten och därefter sammanställa resultatet. Dessutom bidrog enkäten till en konkret 
jämförelse mellan de olika variablerna för att tydligt kunna se vilken faktor som värderades 
främst. Däremot hade studiens validitet ökat om vi inledningsvis hade genomfört en kvalitativ 
intervjustudie med personalrekryterare från bemanningsbranschen som vi hade kunnat 
använda som ytterligare underlag till utformandet av enkäten. 

Det var utifrån studiens teoretiska perspektiv som vi kunde förstå vad resultatet innebar. Då 
resultatmåtten som presenterats i studien i stor utsträckning indikerar att respondenterna 
resonerade likartat vid värderingen av faktorerna, har normperspektivet givit oss en rimlig 
förklaring till den bakomliggande orsaken till detta. Det problematiska med vårt teoretiska 
perspektiv var att det resulterade i en del spekulationer i analysen. Det hade varit en fördel för 
studiens analys om bakgrundsvariablerna hade visat vilket bemanningsbolag respondenterna 
arbetade på vid svarstillfället. Dels hade det då varit möjligt att se om det fanns skillnader 
kring hur respondenter från olika bemanningsföretag värderade faktorerna, vidare hade 
resultaten kunnat analyseras mer tillförlitligt. Exempelvis i fråga om alla bemanningsbolagen 
är integrerade med omgivningens normer eller inte. Av etiska skäl valde vi däremot att inte gå 
ut med vilka bemanningsföretag som deltagit i studien. Av samma skäl valde vi att inte heller 
redovisa hur många respondenter från respektive bemanningsföretag som besvarat vår enkät. 

När det kommer till studiens resultat finns det även där en del begränsningar att ta i 
beaktning. Denna studie har undersökt vilka faktorer som personalrekryterare inom 
bemanningsbranschen anser är viktiga vid anställning av en nyexaminerad student. Det 
innebär i sin tur att resultatet inte kan generaliseras till hur personalrekryterare inom alla 
branscher värderar olika aspekter inför en anställning. Vidare kan inte resultatet antas gälla 
alla individer inom bemanningsbranschen, då studien undersökt vilka faktorer som är viktiga 
vid anställning av en nyexaminerad student. Således är det inte säkert att respondenterna 
skulle resonerat likadant vid en anställning av exempelvis en mer senior profil eller till en 
mindre kvalificerad tjänst. Ytterligare en viktig aspekt att belysa är att denna studie inte 
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ämnar generalisera resultatet på den studerade populationen, då urvalsgruppen inte är 
representativ med tanke på dess storlek. Studien ämnar snarare urskilja mönster och trender 
kring hur personalrekryterare inom bemanningsbranschen tenderar att värdera olika faktorer 
vid anställning av en nyexaminerad student. Vidare kan inte studies resultat med säkerhet 
beskriva några kausala samband. Dels på grund av att genomförda analyser i studien inte 
undersöker riktningen på sambanden, samt eftersom inverkan från andra faktorer inte kan 
uteslutas. 

10.2 Implikationer 

I detta avsnitt kommer vi att föra en diskussion kring studiens implikationer och ge förslag till 
vidare forskning. 
 
Vi menar att bemanningsbranschen skapar möjligheter för företag att vara flexibla och 
därmed bidrar till att företag kan öka sin konkurrenskraft på arbetsmarknaden. Följaktligen är 
bemanningsbranschen till fördel för företag eftersom den erbjuder ökad möjlighet till 
flexibilitet genom rörligare kompetens och ett lägre antal fastanställda. Däremot bidrar 
bemanningsbranschen även till reproduktionen av normerna som inryms i den 
anställningsbara individen. Genom att personalrekryterare i rekryteringsprocesser tenderar att 
premiera de kunskaper och personliga attribut som normerna menar att en attraktiv student 
bör inneha. På så vis förstärks förväntningarna för vad som är godtagbart och normalt. På en 
samhällsnivå bidrar normen om den anställningsbara individen bland annat till ökningen av en 
mer flexibel och anpassningsbar arbetskraft, vilket är gynnsamt för företagen. 

Samtidigt innebär det att de kandidater som inte passar in i de rådande normerna får svårt att 
bli klassade som attraktiva inom bemanningsbranschen, vilket innebär att vissa kandidater har 
svårt att få anställning och känner en ökad press. Vad kan bemanningsföretagen göra för att 
förbättra situationen för de kandidater som inte passar in i de rådande normerna? Dels kan 
annonserna utformas med tydlig information kring vilka personliga attribut och vilka 
kunskaper och erfarenheter som efterfrågas, vilket underlättar för kandidater att söka de 
tjänster som stämmer bäst in på dem. Vidare kan bemanningsföretagen ge ännu mer tips i 
likhet med exempelvis vad som är ett bra och välskrivet CV och hur man bäst förbereder sig 
för en intervju. Utöver det kan personalrekryterarna skriva lockande och detaljrika annonser 
för att väcka ett genuint intresse för tjänsten, vilket var den faktor som värderades som allra 
viktigast av respondenterna. Dessutom kan personalrekryterarna försöka rannsaka kraven för 
tjänsten som kunderna ställer i kravspecifikationen. Exempelvis “behövs verkligen en god 
kommunikativ förmåga för att utföra tjänsten?” Om inte, kan personalrekryterarna ifrågasätta 
och utmana sin kunds rådande förväntningar och i förlängningen bidra till att sänka kraven 
som finns på en nyexaminerad student för att denne ska klassas som anställningsbar. 

10.3 Förslag till vidare forskning 

Denna studie har undersökt vilka faktorer som anses göra en nyexaminerad student 
anställningsbar, utifrån personalrekryterares perspektiv. Studien har utgått från att det i grund 
och botten är normer som styr vad som gör en individ anställningsbar eller inte. Vidare har 
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studien utgått från att anställningsbarhet, sett som en individs förmåga till anställning, 
påverkas av vad arbetsgivare anser är attraktiva faktorer vid en anställning. Samt att 
arbetsgivare inom bemanningsbranschen i stor utsträckning är påverkade av vad deras kunder 
anser är attraktiva faktorer vid inhyrning av personal. För att vidareutveckla kunskapen från 
denna studie skulle det vara intressant att undersöka de bakomliggande orsakerna till de 
tillfrågade personalrekryterarnas värderingar. En lämplig metodansats för detta ändamål är 
enligt oss av kvalitativ karaktär, förslagsvis en intervjustudie. En intervjustudie skulle göra 
det möjligt att ställa frågor kring varför personalrekryteraren värderade faktorerna som de 
gjorde i enkätstudien. Exempelvis skulle forskare kunna nå en djupare förståelse för om 
personalrekryterare upplever att de påverkas av normer i sitt dagliga arbete samt om de 
upplever att företagskulturen på sin arbetsplats bidrar till att förmedla normer. 
 
En annan intressant aspekt att studera vidare är huruvida de mönster och trender vi identifierat 
i denna studie är specifika för bemanningsbranschen eller om de gäller arbetsmarknaden i 
stort. Denna studie har utgått från att bemanningsföretag i stor utsträckning är påverkade av 
vad deras kunder anser är attraktiva faktorer vid inhyrning av personal. I och med det menar 
vi i att det är möjligt att faktorer som är attraktiva enligt de tillfrågade personalrekryterarna 
inom bemanningsbranschen också är applicerbara för nyexaminerade studenter inom andra 
branscher. Därmed skulle det vara intressant att studera vilka likheter och skillnader det finns 
mellan anställningsbarhet inom bemanningsbranschen och andra branscher. 
En annan intressant aspekt att studera är diskrepansen som syntes finnas mellan högre 
utbildning och arbetslivet. Frågor som väcktes utifrån vår studie resultat var: varför 
värderades arbetslivserfarenhet högre än en relevant eftergymnasial utbildning? Varför 
värderades betyg som oviktigt? Är det indikationer på att den högre utbildningen i Sverige 
måste ändra på sin traditionella syn på utbildning för att stärka förtroendet för den kunskap 
som utbildningsväsendet producerar? Behöver den högre utbildningen i högre utsträckning 
vara applicerbar på arbetsmarknaden för att den ska återfå sin pondus/legitimitet? Dessa 
frågor menar vi skulle vara intressanta att undersöka i en studie om den högre utbildningens 
relation till arbetslivet. 
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