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Abstract 

Since 2011, entrepreneurship is established in the Swedish curriculum for primary 

school. Much theory can be found on the entrepreneur and entrepreneurship. There 

is, however, not as much research available regarding employment of the 

entrepreneur. With this qualitative study, we strived to contribute to an extended 

understanding of if and how the entrepreneur is recruited to an employment. The 

study was carried out by partly semistructured interviews with two recruiters, and 

partly by text analysis of nine listings in different professions. The whole study 

follows a sectioning between the trait perspective and the behavior perspective. 

These themes were chosen in consideration of the different entrepreneurial 

theoretical orientations, but also in regard to different approaches within recruitment 

theory. When the study began, we thought that we would be met by a negative 

attitude against hiring entrepreneurs. The conclusion of the study, however, became 

that the entrepreneur is sought after to hire, especially for its characteristics, but that 

the entrepreneurial concept poses some practical problems for the recruitment itself.  
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Sammanfattning 

Sedan 2011 finns entreprenörskap inskrivet i läroplanen för grundskolan. Mycket 

teori finns om entreprenören och entreprenörskap, men lite forskning finns som berör 

anställning av entreprenörer. Med den här kvalitativa studien ville vi bidra till ökad 

förståelse för om och hur entreprenören rekryteras till en traditionell anställning, där 

vi med traditionell anställning avsett entreprenören som arbetstagare. Studien 

genomfördes dels genom semistrukturerade intervjuer med två rekryterare och dels 

genom textanalys av nio platsannonser inom olika yrkesområden. Hela studien följer 

uppdelningen mellan egenskapsperspektivet respektive beteendeperspektivet. Dessa 

teman är valda med hänsyn tagen till de olika teoretiska inriktningarna kring 

entreprenörskap men också till olika ansatser inom rekryteringsteori. När vi 

påbörjade studien trodde vi att vi skulle mötas med en negativ inställning till att 

anställa entreprenörer. Studiens slutsats blev dock att entreprenören är eftertraktad att 

anställa, framför allt för dennes egenskaper, men att entreprenörskapsbegreppet 

ställer till en del praktiska problem för själva rekryteringen.  
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Förord 

Vi vill rikta ett stort tack till våra två respondenter som generöst bidragit till att 

hjälpa oss utvidga vår egen definition av entreprenören och gett oss en empiri som 

legat till grund för vår uppsats. Tack till vår handledare, Frederic Bill, för att han 

delat med sig av sin stora kunskap, samt vår examinator, Anna Stafsudd, som hjälpt 

oss strukturera och förbättra vår uppsats, och därmed bidragit till större hjälp än vad 

som förväntats. Vi vill även tacka Magnus Forslund, som under vår första termin på 

inriktningen gjorde att vi fick upp ögonen för ämnet och inspirerat oss till att våga ta 

ut svängarna. Till sist vill vi också rikta ett tack till våra kurskamrater som under 

seminarieseriens gång bidragit med värdefulla kommentarer och tankar. 
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1 Inledning 

Att agera 

Att vara rädd 

Att hålla i resurserna 

Att inte fråga om lov 

Att vara orädd 

Att gilla förändring 

Att älska utmaningar 

Att resa sig igen 

Att lyssna på andra 

Att vara en outsider 

 

Så listar dåvarande chefredaktören för tidningen Driva Eget, Camilla Björkman, tio 

tecken på att en person tänker som en entreprenör (Björkman, 2015). Uppsatsen 

kommer att behandla huruvida denna entreprenör är eftertraktad i en traditionell 

anställningsform och, om så är fallet, även varför.  

 

1.1 Bakgrund 

Begreppet entreprenör myntades i sin moderna tappning under 1800-talet av 

fransmannen Jean-Baptiste Say som beskrev entreprenören som en person som 

”skiftar ekonomiska resurser ut ur ett lägre område till ett område med högre 

produktivitet och högre avkastning” (The Economist, 2009, vår översättning), men 

samhället har pratat om entreprenörskap och driftiga personer betydligt längre än så 

(The Economist, 2009). Diskussionen om entreprenörens ”vem” och ”vad” sträcker 

sig ända från Cantillon’s Essai sur la nature du commerce en général, som definierar 

egenskaper som senare kommit att tillskrivas entreprenören, till bland annat Knight’s 

Theory of risk, uncertainty and profit, Schumpeter’s Theory of Economic 

Development, Cole’s Business Enterprise in Social Setting och till den nutida 

diskursen om entreprenörskap (Ogbor, 2000). Wennekers och Thurik (1999) menar 

att Cantillion’s entreprenör är någon som utövar affärsengagemang med koppling till 

osäkerhet. Vidare hävdar de att entreprenörskap grundar sig i bristen av att kunna 

förutspå framtiden (Wennekers & Thurik, 1999). Flera författare är eniga om att det 

finns minst 13 olika definitioner av begreppet entreprenörskap som går att finna i den 
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ekonomiska litteraturen. Exempel på dessa är entreprenören som innovatör, 

beslutsfattare, chef eller den person som tar risken för osäkerhet. (Ogbor, 2000) 

 

Ogbor (2000) beskriver i sin artikel att även om entreprenörskap har betraktats som 

en av de viktigare och mer lovande områdena inom ledarskap- och 

organisationsstudier så har det varit svårt att finna en klar definition av begreppet 

entreprenörskap. Det är osannolikt att en gemensam definition av entreprenörskap 

kommer att komma till stånd inom den närmsta tiden (Ogbor, 2000). Ogbor (2000) 

belyser att många forskare i entreprenörskap under historiens gång har försökt 

förklara vem och vad en entreprenör är. En av de mest kända definitionerna är gjord 

av Schumpeter som bland annat diskuterar hur entreprenörskap beskrivs som att 

existerande resurser kombineras på nya sätt och på så sätt ger en förändring i 

ekonomin. Schumpeter definierar entreprenören som ”Utförandet av nya 

kombinationer som vi kallar för ’företag’ (eller entreprenörskap); de individer vars 

funktion är att utforma de vi kallar ’entreprenörer’ ” (Ogbor, 2000:615). Schumpeter 

drar en skiljelinje mellan innovation och uppfinning, och menar att en entreprenör 

inte uppfinner utan istället arbetar med innovation (Ogbor, 2000). 

 

Vem är då entreprenören? För att likställa med den klassiska hjälten porträtteras 

entreprenören som en enskild person som på egen hand tar sig upp till toppen och 

räddar världen. Hjälten i sagorna har bytts ut mot entreprenören, som idag har 

kommit att bli idealet för alla att eftersträva. Den entreprenöriella framgången 

framställs sällan som någonting som åstadkommits av en grupp människor som 

tillsammans tagit sig till toppen, utan snarare handlar denna framgång om en enskild 

individ som får sätta sitt ansikte på verket. Det pågår ett ständigt sökande efter en 

frontfigur att hedra och hylla. Ett tydligt exempel på när framgång endast får ett 

ansikte är berättelsen om The Moon House (Berglund & Johansson, 2012). En ensam 

entreprenör hyllas för ett projekt som aldrig varit möjligt att förverkliga utan alla de 

medverkande människor som hjälp till med projektet. Trots entreprenörens tappra 

försök att lyfta fram sitt team, glöms dessa personer bort både av media och samtliga 

talare förutom entreprenören själv under invigningen av projektet (Berglund & 

Johansson, 2012). 
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Även om detta bara är ett av alla exempel så har hjältebilden av entreprenören börjat 

kritiseras. Att till exempel koppla entreprenörskap till individen har ifrågasatts av 

bland annat Schumpeter (Czarniawska-Jorge & Wolf, 1991), som menar på att det 

inte rör sig om endast en individ utan ett kluster av faktorer som påverkar detta 

fenomen. 

 

Idéen om den entreprenöriella hjälten har förändrats med tiden, och även om 

entreprenören fortfarande framställs som en supermänniska som nästan likt hjältarna 

från mytologin ska rädda vår värld, så har kritiska aspekter av detta fenomen 

långsamt börjat träda fram. Kritiken mot de normativa sociala strukturerna började 

växa fram redan under postmodernismen. Samtidigt som betydelsen av exempelvis 

kön och etnicitet har börjat ifrågasättas inom både ledarskap och organisation, har 

även entreprenörskap börjat studeras ur ett mer kritiskt perspektiv. (Ogbor, 2000) 

Ogbor (2000) talar om ett ideologi-kritiskt perspektiv där de sociala normerna som 

formar ledarskap och organisation ifrågasätts, men påpekar att detta fortfarande 

knappt berörs inom just diskursen av entreprenörskap.  

 

Idag berörs entreprenörskap i skolplanen redan från förskoleåldern. Skolverket 

(2017) beskriver på sin hemsida entreprenörskap i skolan som aktiviteter som ska 

bidra till att ”eleverna utvecklar kunskaper som främjar företagande och 

innovationstänkande”. När en elev avslutar sin gymnasieutbildning ska denne under 

sin skolgång ha stimulerats till att utveckla sin kreativitet och nyfikenhet. Skolan ska 

också ha bidragit till ökat självförtroende och till initiativförmåga så att eleven hittat 

viljan och modet att omsätta egna idéer i handling. Centralt för arbetet i 

entreprenörskap i skolans alla nivåer är ord som initiativ, idéer, företagande och 

innovation. Eleverna ska få möjlighet att utveckla sina entreprenöriella egenskaper 

eftersom många arbetsgivare och branscher värdesätter eller behöver kunskaper inom 

området att starta och driva företag, menar Skolverket (2017).  

 

1.2 Problemdiskussion 

Landström, Parhankangas, Fayolle och Riot (2016) lyfter frågan om entreprenörskap 

som forskningsämne. De menar på att det finns vissa svårigheter med ämnet, 

eftersom många av de antaganden som görs härstammar från tiden för 

entreprenörskapets känsligaste år, 70- och 80-talet. Problemet med dessa antaganden 
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blir, enligt Landström et al., att gamla antaganden som gjorts utifrån helt andra 

förutsättningar tenderar att leva kvar in i en nyare tid, trots att förutsättningarna där 

är helt annorlunda (Landström et al., 2016:5). Denna beskrivning av problematiken 

med entreprenörskapsbegreppet stämmer väl överens med den bild vi själva 

presenterats för under våra tidigare studier, där entreprenören, medvetet eller 

omedvetet, bland annat beskrivits som ett (manligt) fristående hjälteideal.  

 

Under 1800-talet var entreprenörens roll både att vara arbetsgivare och kapitalägare 

(Czarniawska-Joerges & Wolff, 1989). Schumpeter (1921) menade att skillnaden i 

samtida företag var att det fanns två olika typer av människor som antingen var 

entreprenörer eller chefer. Vidare beskrev Schumpeter (1921) att entreprenörskap 

handlar om skapade av företag och inte ledning av ett redan existerande företag. 

Under delar av 1900-talet porträtterades ledarskap på olika sätt genom entreprenören. 

Under 20-talet användes entreprenören med sina nya idéer för att få 

samhällsekonomin på fötter igen efter första världskriget. På 50-talet, efter andra 

världskriget, var entreprenören återigen aktuell och fick utrymme i samhället för att 

hantera ekonomiska utmaningar. (Czarniawska-Joerges & Wolff, 1989)  

 

Entreprenören är vår tids nya superhjälte. Med sina krafter kommer denne till 

undsättning i behövande branscher och regioner. Detta märks även i den forskning 

som görs om entreprenörskap – entreprenören målas upp som en individ som endast 

besitter en ljus sida, och den mörka sidan av entreprenörskap blir sällan granskad i 

lika stor utsträckning (Berglund & Johansson, 2012). Detta gäller till exempel när 

destruktion, som anses vara den negativa aspekten av entreprenörskap, förs åt sidan 

för att istället presentera skapandet som det huvudsakliga konceptet för 

entreprenörskap. Berglund och Johansson (2012) redogör för vilka konsekvenser 

detta får när endast en sida av entreprenörskap presenteras, och menar på att de två 

sidorna oundvikligen följer varandra. En konsekvens blir att entreprenören tvingas 

vara antingen eller, och skulle hen en dag inte kunna uppfylla alla krav för att stanna 

på den goda sidan förflyttas entreprenören direkt till den mörka sidan. (Berglund & 

Johansson, 2012) Dessutom har media makten att konstruera begreppet 

”entreprenör” genom att ge utrymme för endast den goda eller den onda 

entreprenören, även om entreprenören precis som alla andra är mänsklig och därför 

utgör både gott och ont (Berglund & Johansson, 2012).  
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Nicholson och Andersons (2005) studier visar att entreprenören tillskrivs samma 

heroiska egenskaper i media från millenniumskiftet som under sent 80-tal. Trots att 

det kritiska entreprenörskapet vid denna tid redan myntats, målas entreprenören 

likväl upp som samma övermänskliga person när vi träder in i 2000-talet. Dessa 

studier av entreprenörskap i media som genomförts av Nicholson och Anderson 

(2005) visar att de teman och nyckelord som beskriver entreprenören i 

tidningsartiklar från år 2000 inte skiljer sig i större utsträckning från tidningsartiklar 

från 1989. Teman under 1989 kunde bland annat vara entreprenören som en 

superhjälte som räddar ekonomin, som en magiker med övernaturliga krafter eller 

som en härförare på barrikaderna. Andra ord som frekvent förekommer i dessa texter 

är risktagande, charm, mod och stjärnstatus (Nicholson & Anderson, 2005). Många 

av dessa teman och begrepp följer med i texter från 2000, med undantaget att 

entreprenören nu får en mytologisk framtoning och nästintill framställs som gud 

själv. Samtidigt förlorar entreprenören sina egenskaper som frälsare och hjälte, och 

trots sina gudaegenskaper besitter denne mänsklig felbarhet. Trots att beskrivningen 

av entreprenören i media har genomgått mindre förändringar, höjs entreprenören 

fortfarande till skyarna och tillskrivs endast positiva egenskaper. (Nicholson & 

Anderson, 2005) 

 

Forslund (2002) lyfter i sin avhandling fram amerikanen Stewarts begrepp team 

entrepreneurship. Begreppet utelämnar helt de stora entreprenöriella hjältarna för att 

istället fokusera på gruppens olika individer, och möjligheten att en av individerna 

får en idé som hela gruppen sedan följer. Individerna i sig är inte oviktiga. Tvärtom 

läggs emfas vid just individernas olikheter, men också vid möjligheten för dem att 

agera tillsammans, som ett entreprenöriellt kollektiv. Problemet med Stewarts idé 

menar Forslund är att den dels är skapad utifrån en nordamerikansk kontext, men 

också att den i stor mån förutsätter att individerna i ett företag anställs vid ung ålder 

och får möjlighet att utbildas internt i företaget och dessutom saknar ett kritiskt 

förhållningssätt till begreppets (eventuella) baksida. (Forslund, 2002:58f) 

 

En annan variant av entreprenörskap inom organisationen är intraprenörskap. 

Intraprenörskap bedrivs vanligen av en mellanchef eller en ingenjör, med ändamålet 

att utveckla företaget genom skapande av exempelvis nya produkter och/eller 

specialiserade avdelningar. I förlängningen finns möjligheten att dessa nya kreationer 
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leder till bildandet av nya dotterbolag till moderföretaget. Skillnaden mellan 

intraprenörskap och entreprenörskap ligger i äganderätten till den nya skapelsen: 

produkten eller företaget. Medan entreprenören äger sitt företag och har (full) 

bestämmanderätt över hur det och dess verksamhet ska utvecklas, har intraprenören 

inget ägande i eventuella nystartade dotterbolag och inte heller någon personlig 

äganderätt till exempelvis patent för innovativa produkter denne utvecklat i sin 

tjänstgöring. (Forslund, 2002:57) 

 

Det är ingen tvekan om att entreprenörskapets popularitet växer och sen ett tag 

tillbaka har entreprenörskap och det entreprenöriella idealet letat sig in i 

utbildningen. Eftersom Sverige har nio års obligatorisk skolgång ska samtliga elever 

som påbörjat sin utbildning i grundskolan från 2011 och senare att ha givits 

möjlighet att utveckla ”ett förhållningssätt som främjar entreprenörskap” 

(Skolverket, 2015:19). Det är ännu för tidigt att säga om och i så fall vilken effekt det 

kommer att ha på efterfrågade egenskaper hos anställda i framtiden. Dock är frågan 

av intresse för uppsatsen att ta i beaktande för att belysa huruvida entreprenöriella 

egenskaper är eftertraktade hos anställda redan idag. 

 

När det gäller utbildning och att tillgodogöra sig entreprenöriella egenskaper lyfter 

Dahlstedt och Hertzberg (2012:243) det faktum att regeringen under 2009 års 

revidering av läroplanerna fastslog att entreprenörskap är någonting som bör 

utvecklas tidigt i skolan genom att stimulera och uppmuntra nyfikenhet och 

kreativitet, samt genom att stimulera till stärkt självförtroende hos eleverna och en 

stärkt förmåga att fatta beslut. Författarna berör tidigare diskussion kring den 

ansvarstagande medborgaren, en medborgare som själv ser till att forma sitt liv och 

dess alla delar efter sin egen ambitionsnivå och intresseområden, och finner att den 

ansvarstagande medborgaren idag är den ”flexibla, anställningsbara och 

ansvarstagande” medborgaren (Dahlstedt & Hertzberg, 2012:245, vår översättning). 

Att en individ är anställningsbar definieras av fackförbundet SACO som att ”hon 

eller han har den kompetens och erfarenhet som krävs för att få anställning på 

arbetsmarknaden. Vad som krävs för att en individ ska vara anställningsbar kan 

variera till exempel i form av kompetens, flexibilitet, utvecklingsförmåga och olika 

typer av personliga egenskaper” (SACO).  
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Alias, Hamzah och Yahya (2013) har i företag i Malaysia studerat allmänna 

kunskaper hos anställda med fokus på vilka kunskaper de anställda besitter och vilka 

kunskaper som efterfrågas av arbetsgivare. I undersökningen finner författarna att 

inte ens en tredjedel av de tillfrågade arbetsgivarna efterfrågar entreprenöriella 

förmågor hos sina anställda, och att både arbetsgivare och anställda generellt 

värderar entreprenöriella förmågor som mindre värda än andra förmågor. Däremot 

visar studien att arbetsgivarna ofta baserar sina värderingar av de anställda och deras 

egenskaper på några få kriterier, däribland problemlösningsförmåga, flexibilitet samt 

förmåga att se nya möjligheter och arbeta proaktivt, egenskaper som vanligen anses 

vara entreprenöriella. En av de tillfrågade arbetsgivarna i Alias, Hamzah och Yahyas 

undersökning är positiv till entreprenörer i organisationen och uppfattar att dessa 

personer vanligen är mer målstyrda, har gott självförtroende och att deras förmåga att 

planera noggrant gör att de i större utsträckning kan förutse och hantera risker. De 

flesta av de övriga tillfrågade arbetsgivare delar inte denna positiva uppfattning. 

Studien visar också på att entreprenörskap hos vissa arbetsgivare till och med 

uppfattas som negativt eftersom entreprenören inte anses ha någon framtid i den 

bemärkelsen att denne inte har en tydligt utstakad väg att gå. (Alias, Hamzah och 

Yahya, 2013) 

 

Eftersom entreprenörskap infördes i skolans läroplan först 2011 har ännu inga elever 

examinerats efter en skolgång baserad på den nya läroplanen. Därför går det ännu 

inte att säga vilken effekt fokus på entreprenörskap kommer att ge, om ens någon. 

Landström et al. (2016:6f) betonar dock att en stor del av den forskning som 

genomförs idag tenderar att beröra ”gamla frågor” snarare än vad som komma skall, 

varför vi anser det viktigt att redan nu lyfta frågan om de entreprenöriella förmågor 

som varje elev ska tillägna sig faktiskt är efterfrågade på arbetsmarknaden.  

 

Vi avser att studera om och hur entreprenörer rekryteras till traditionella 

anställningsformer och i så fall varför. Med en traditionell anställningsform avses en 

anställning där entreprenören är arbetstagare i en verksamhet. Den mångfacetterade 

bilden av entreprenören väckte vårt intresse redan under basåren på 

civilekonomprogrammet. Vi fascinerades av den fantastiska ”övermänniska” som 

presenterades i litteraturen, samtidigt som vi upplevde ämnet som enkelspårigt. 

Därför var valet att studera entreprenörskap ur ett, för oss, nytt perspektiv givet när 
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det blev dags att skriva uppsats. Vi vill ifrågasätta bilden av entreprenören som en 

individuell hjälte som på egen hand bryter ny mark. Alias, Hamzah och Yahya 

(2013) har undersökt vilka kunskaper som malaysiska arbetsgivare efterfrågar och 

behöver och finner att entreprenörer inte är högt värderade anställda, men att 

kunskaper som vanligt används för att porträttera en entreprenör är det. Detta 

poängteras särskilt som ett problem som behöver belysas ytterligare för att förklara 

varför just entreprenörer väcker sådan stor motvilja hos arbetsgivarna, när 

egenskaper som ofta tillskrivs entreprenörer värderas högt. (Alias, Hamzah och 

Yahya, 2013) Vårt teoretiska bidrag blir därför att undersöka om och hur 

entreprenörer rekryteras till traditionella anställningar. Det praktiska bidraget för 

uppsatsen är att belysa huruvida arbetsmarknaden faktiskt efterfrågar de 

entreprenöriella egenskaper och beteenden som numera ingår i skolans läroplan.  

 

För att studera detta kommer följande frågeställningar att användas: 

 

Är entreprenören efterfrågad i en traditionell anställningsform och i så fall varför? 

Kan entreprenören rekryteras till en traditionell anställning och i så fall hur? 

Hur kan utbildningen av entreprenören som företagare sammanfogas med en 

eventuell vilja att anställa entreprenören? 

 

1.3 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att öka förståelsen för om entreprenören rekryteras till en 

traditionell anställningsform och i så fall hur och varför. 
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2 Teori 
Begreppen entreprenör och entreprenörskap låter sig inte definieras i en 

handvändning. Detta kapitel kommer att behandla begreppen i ”kronologisk” ordning 

vilket innebär att teorier kommer att presenteras i den ordning som synen på 

entreprenörskap förändrats. Inledningsvis presenteras teorier som berör 

entreprenörskap som medfödda förmågor och bilden av entreprenören som hjälte. 

Därefter följer teorier som berör entreprenörskap som utförda aktiviteter och 

entreprenören som någon som gör någonting, oberoende av personliga egenskaper. 

Här behandlas också entreprenörskap som social aktivitet i korthet. För att ytterligare 

bredda bilden av svårigheterna i att definiera en entreprenör eller entreprenörskap ges 

även en kort översikt över diskussionen kring införandet av entreprenörskap i 

skolplanen. Detta mot bakgrund av att ämnet finns infört, men att konsekvenserna av 

det ännu inte kunnat utvärderas. Slutligen behandlas även teorier rörande rekrytering, 

med fokus på diskussionen om rekryteringen bör styras av sökandet efter egenskaper 

eller beteende. 

 

Komplexiteten med att definiera entreprenören har resulterat i att entreprenören kan 

betraktas ur två olika perspektiv, vilka behandlas i Entrepreneurship in Theory and 

Practice: paradoxes in play (Løwe et al., 2017). Dessa två sätt att betrakta 

entreprenören har lett till den ständiga frågan om entreprenören föds eller skapas. Det 

första perspektivet, vilket vi kommer att benämna egenskapsperspektivet, tar sin 

utgångspunkt i att entreprenören föds med sina karaktäriserande egenskaper vilket 

särskiljer denna person från andra (Løwe et al., 2017:26). Trots att detta perspektiv 

främst dominerade under 1960- och 1970-talet (Løwe et al., 2017:26) så återfinns 

denna definition av entreprenören även i senare litteratur. Under 1980-talet 

utvecklades ett andra perspektivet som menar att entreprenören är för komplex för att 

kunna definieras genom medfödda egenskaper. Därför flyttas fokus till hur 

entreprenören skapas och aspekter som erfarenhet och utbildning tas i beaktande 

(Løwe et al., 2017:31). Precis som Gartner (1988) efterfrågar kopplar vi här 

definitionen av entreprenören snarare till beteende än egenskaper, och därför 

benämner vi det andra perspektivet som beteendeperspektivet.  
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2.1 Att födas som en entreprenör 

Entreprenörskap i den akademiska kontexten porträtteras ofta med en alldeles 

särskild vokabulär. Här återfinns ord som berör aktion och agerande, såsom 

nyskapande (kanske det mest centrala av dem), förverkligande av möjligheter och 

risktagande. Vi ser också en språklig palett av beskrivande ord: 

innovation/innovativ, kreativ, passionerad, spontan, lärande och flexibel. (Forslund, 

2002:65) Vilka ord som huvudsakligen har fått definiera entreprenörer och 

entreprenörskap har varierat över tiden. En diskussion om hur entreprenören ska 

framställas och studeras förs om entreprenören definieras genom sina egenskaper 

eller genom sitt beteende. Entreprenören som fenomen grundar sig från början i en 

individ som definieras med särskilda egenskaper och karaktär.  

 

2.1.1 Alla dessa egenskaper... 

Många studier inom entreprenörskap som utgår från egenskapsdefinitionen försöker 

hitta personliga egenskaper som skiljer entreprenören från icke-entreprenören. 

Frågan ”vem är en entreprenör?” är ständigt återkommande, trots att detta fokus på 

entreprenörskap har ifrågasatts sedan länge. Gartner (1988) redogör för vad tidigare 

forskning och litteratur anser definiera och karaktärisera entreprenören och särskilja 

denne från icke-entreprenören: behovet av prestation, locus of control, risktagande 

och värde. Andra egenskaper som återkommer i entreprenörskapslitteraturen är 

kreativitet, självständighet och att ha en stark tro på sig själv (Gartner, 1988). Dessa 

egenskaper återfinns även i Burns (2013:34f) sammanfattning av entreprenöriella 

egenskaper, tillsammans med förmåga att leva med osäkerhet och ta risker, 

opportunistisk, innovativ, självsäkerhet, beslutsamhet och driv, samt visionär med 

bra timing. Vad som även kännetecknar egenskapsdefinitionen är antagandet om att 

entreprenören alltid är en entreprenör, eftersom de entreprenöriella egenskaperna är 

en del av personen och inte kan gå förlorade. Entreprenören föds som en entreprenör 

och fortsätter att vara en entreprenör även om och när hen avslutar sina 

entreprenöriella processer. Detta märks tydligt när entreprenören fortfarande uttalas 

och definieras som en entreprenör flera år efter att denne startat upp sin 

entreprenöriella verksamhet. (Gartner, 1988) 

 

2.1.2 …föder en hjälte 

Strävan efter att hitta gemensamma egenskaper för entreprenören har lett till ett 

kluster av definitioner och ord som motsäger varandra. Resultatet blir att 



  
 

11 

entreprenören tillskrivs så många egenskaper att denne antar en skepnad större än 

människan själv. Det blir omöjligt att vara en entreprenör utan att behöva vara en, 

som Gartner kallar det, allmän ”everyman”. (Gartner, 1988) Att entreprenören 

tillskrivs detta omfång av egenskaper, vilket faktiskt är omöjligt att uppnå, kan vara 

en anledning till varför det entreprenöriella hjälteidealet har utvecklats till vad det är 

idag. För att kunna vara denna ”everyman” och balansera alla dessa egenskaper 

måste entreprenören praktiskt taget besitta heroiska superkrafter. 

 

Berättelsen om entreprenören är en hjältesaga (Sörensen, 2008). Den entreprenöriella 

hjälten idag är en kreativ individ med stort kunskapskapital, vars uppdrag är att rädda 

mänskligheten undan kriser och monster (Sörensen, 2008; Tedmanson & Essers, 

2016). En sann entreprenöriell hjälte sprider, likt Barries älva, sitt kreativa stoff till 

det övriga samhället för att på så vis föra vidare den entreprenöriella kulturens 

möjligheter. (Sörensen, 2008) Hjältesagan bygger på ett manligt hjälteideal, där 

hjälten är fullständigt rationell och drivs av sina egna intressen och hans avsikt är att 

erövra, dominera och kontrollera. I de fall kvinnliga entreprenörer porträtteras, görs 

detta ofta under benämningar som kopplar den kvinnliga entreprenören till något 

annat än normen, som är förbehållen männen. (Tedmanson & Essers, 2016) 

Entreprenören är riddaren i den blanka rustningen som, nästan gudalikt, ger sagan ett 

lyckligt slut. Sagans lyckliga slut innebär inte nödvändigtvis att det är ett krig som 

entreprenören vinner för att rädda sig själv, utan snarare att hen går mot givna order 

och lyckas genomföra sin revolution, och gå nya vägar (Sörensen, 2008). 

Maskulinitet manifesterar sig i kulturer genom ett fokus på individens ekonomiska 

vinningar, ambition och framgång. Utmaningar och individuella hjältedåd, i viss mån 

på andras bekostnad, beundras. Att ta initiativ är djupt rotat i individuella kulturer, 

men sökandet efter att utmana individen riskerar i längden att stå i vägen för det 

innovativa skapandet. (Engelen, Weinekötter, Saeed & Enke, 2017) 

 

De manliga attributen som entreprenören försetts med medför att alla utom 

entreprenören själv faller inom kategorin ”de andra” (Berglund & Johansson, 2012). 

På detta vis bidrar själva entreprenörskapsdiskursen, hur mycket den än försöker, inte 

med att ge ett användbart språk för att prata om entreprenörer och entreprenörskap. 

Istället används språket för att förstärka bilden av den lyckade, individuella hjälten 
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som ett ideal, vilket omöjliggör förståelse för hur entreprenörskap fungerar som 

social process. (Berglund & Johansson, 2012) 

 

Att konstruera myter är ett gammalt fenomen som i Europa sträcker sig ända till 

tiden innan romarriket och antiken. Myter är idag förekommande i politiska, sociala 

och ekonomiska situationer. Myter har presenterats som en del i ett kulturellt 

sammanhang med beskrivningen att myter är ”living realities”. (Aggestam, 2008:15) 

Avsikten med myter är att ”utvidga influenser till nutid och framtida 

meningsskapande” (Aggestam, 2008:15). Myten om entreprenören som en hjälte har 

förstorats upp på grund av viljan att dölja negativa aspekter med entreprenörskap 

såsom manipulation och lögner. De gamla myterna har bytts ut mot affärsmän som 

förebilder och en kontext som präglas av entreprenörer och företag. Den 

metodologiska processen påverkas bland annat av socioekonomiska och kulturella 

influenser (Aggestam, 2008:15f). Myten om entreprenören och dess karakteristika, 

”den starkaste överlever” och ”en vinnare”, är utbredd i organisationer och i 

företagssamhället (Aggestam 2008:16). Anledning till detta är att faktorer så som det 

nutida samhället, ekonomism och materialism har en stark påverkan på 

entreprenörskap och skapande av myter. Entreprenörskap är nyckeln för att överleva 

i en sådan värld där framgång, prestationer och opportunism spelar stor roll. Myten 

om entreprenören handlar om att möta behovet människor känner av att bli 

framgångsrika, räknat i pengar, men även i andra delar av livet. Myten om 

entreprenören motsvaras idag av den ”moderna ekonomiska hjälten” (Aggestam 

2008:16). Likt myten om Perceval som letar efter den heliga graalen, fokuserar den 

nutida hjälten på att finna ”företagsgraalen” och sträva efter vinst, tillväxt och 

affärsmöjligheter (Aggestam 2008:17). Individer som har blivit levande 

entreprenöriella myter är bland annat Bill Gates och Ingvar Kamprad. Nicholson och 

Andersson (2005) använder ord så som onda individer, framgångsrik raket, 

övernaturliga änglaliknade gurus och samhällsförstörare för att skildra myten om 

entreprenören (Aggestam, 2008:17). Vidare porträtteras entreprenören som en 

skapare, förförare, angripare och räddare. (Aggestam, 2008:17)  

 

Konstruktionen av den mytologiska entreprenören är en spegling av det nutida 

samhällets mål och sätt att tänka om entreprenörskap. Det är andra än entreprenören 

själv som är delaktiga i bedömningen om vem som är entreprenör och vad 
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entreprenörskap är. Det är genom observationer, konversationer och diskurser om 

världen som bilden av entreprenören skapas.  

 

2.2 Att agera som en entreprenör 

Problemet med att definiera entreprenören och dennes egenskaper är ett av 

argumenten för den andra definitionen som tidigt utvecklades inom forskningen av 

entreprenörskap, nämligen beteendedefinitionen. Denna definition frångår karaktären 

bakom entreprenören och fokuserar istället på det entreprenöriella beteendet, det vill 

säga de aktiviteter som påträffas under organisationsskapandet. Beteendedefinitionen 

går alltså tillbaka till den ursprungliga idéen om entreprenörskap – skapandet av 

organisationer. Fokus på vem entreprenören är försvinner och istället ställs frågan 

”vad gör en entreprenör?”. Entreprenören som individ är inte längre i huvudfokus 

utan istället fokuserar forskningen på de komplexa processer som 

organisationsskapandet kräver, och vad som influerar detta. Även om 

beteendedefinitionen har en lång historia och forskning har bevisat att det inte går att 

särskilja entreprenörens psykologiska egenskaper mot till exempel chefers 

egenskaper, tenderar forskningen ändå att vilja hitta egenskaper som karaktäriserar 

entreprenören. (Gartner, 1988) 

 

2.2.1 Att ensam starta företag... 

Forslund (2002) finner i sin avhandling att entreprenörskap ”på golvet” hindrades av 

både personalen och företagsledningen själva, men även av den akademiska världens 

gestaltning av entreprenörskap. Efter en genomgång av ”index till böcker som påstår 

sig ge en (nästan) heltäckande bild av antingen organisationer, management eller 

ledarskap” (Forslund, 2002:173) finner Forslund att väldigt få av dessa index tar upp 

ord som entreprenör, entreprenörskap eller innovation, men att ordet förändring 

istället är vanligt förekommande. Detta till trots är den akademiska 

entreprenörskapslitteratur som finns tillgänglig rörande överens om att 

entreprenörskap är någonting bra, för att inte säga ovärderligt, och definitivt 

någonting världen behöver mer av (Forslund, 2002:175). Entreprenörskapet sägs vara 

nödvändigt för att kunna etablera sig i och konkurrera med en allt mer globaliserad 

marknad där förändring är en ständigt pågående process och anpassningsförmåga är 

avgörande för företagets överlevnad. Centralt i den akademiska litteraturen kopplas 

entreprenörskap ofta ihop med företagsstartande, och fokus är till allra största del på 

entreprenören som individ. Likaså definieras vanligen begreppet entreprenörskap 



  
 

14 

utifrån entreprenören – som vanligen är en man och en speciell person, en hjälte. 

(Forslund, 2002:175f). Kritiken som denna syn på entreprenören mött har i stor 

utsträckning, menar Forslund, bottnat i besvikelsen över att essensen av 

entreprenörens personlighet inte gått att fånga. Istället har fokus då förflyttats till att 

försöka beskriva vad entreprenören gör eller hur denne gör. (Forslund, 2002:176) 

Grundat i den förenklade definitionen av en entreprenör som någon som startar 

företag kommer påföljden att entreprenörskap inte är någonting som kan bedrivas 

”på golvet” i ett redan befintligt företag (Forslund, 2002:177). Där finns inga 

entreprenörer, enligt den samlade akademiska litteraturen. Kanske är det inte med 

avsikt som myten om den entreprenöriella hjälten lever vidare, men det blir en 

konsekvens av att författarna inom entreprenörskapsforskningen låter centrala 

antaganden om entreprenören stå oemotsagda (Forslund, 2002:179). 

 

”För att ha entreprenörskap måste det först finnas entreprenöriella möjligheter” 

(Shane & Venkataraman, 2000:220, vår översättning). I sin artikel från 2000 

beskriver Shane och Venkataraman studiet av entreprenörskap som klistret som 

binder samman och ger mening till alla delar i det ekonomiska fältet: företagande, 

organisationers förändring och marknader. Centralt för huruvida entreprenören 

lyckas är varken hur denne är eller vad denne gör, utan vilka möjligheter som står till 

buds och entreprenörens förmåga att upptäcka dem. Om möjligheterna som står till 

buds utelämnas ur ekvationen kan ingen rättvis studie göras, menar Shane och 

Venkataraman. Entreprenörskapsstudier bör därför beröra sådant som tillgången och 

kvaliteten på möjligheter, processen att identifiera och utvärdera dem, samt arbetet 

med att förverkliga möjligheterna (Shane & Venkataraman, 2000). Men vad är då 

entreprenöriella möjligheter? Entreprenöriella möjligheter är det samma som 

”situationer i vilka nya varor, tjänster, råmaterial och organisationsmetoder kan 

lanseras och säljas för ett högre pris än deras produktionskostnad” (Shane och 

Venkataraman, 2000:220, vår översättning). Dessa entreprenöriella möjligheter ska 

inte blandas ihop med möjligheter att exempelvis effektivisera befintliga 

organisationer eller förädla en produkt, eftersom detta tillvägagångssätt endast 

arbetar med vad som redan finns till hands. Entreprenörskap kan inte existera i en 

begränsning av att optimera en befintlig situation, eftersom de entreprenöriella 

möjligheterna är så mycket större i en situation där nya material, produkter och 

arbetsvägar utforskas och provas. Där är möjligheterna istället obegränsade. (Shane 
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och Venkataraman, 2000) Med detta synsätt kan entreprenörskap i första hand knytas 

till innovation och nystartande av företag.  

 

Alsos (2016) beskriver den stora förnyelsen som kom med Shane och 

Venkataramans (2000) artikel där de båda författarna helt övergav tanken på att 

entreprenörskap skulle definieras av personliga egenskaper eller beteenden, för att 

istället utgöras av en möjlighet och en person som ser och tar den möjligheten. Även 

om Shane och Venkataraman lämnat tanken om egenskaper och beteenden så återstår 

fortfarande att det är en person och en möjlighet som står i fokus, och det kan utan 

tvekan diskuteras om inte denna definition inte också kan kategoriseras som beteende 

hos en enskild individ – att upptäcka (Alsos, 2016).  

 

Alsos (2016) visar vidare på exempel där flera personer varit involverade i att ta vara 

på möjligheter, med avsikt att ytterligare kontrastera det individuella hjälteidealet. 

Som grund för sin diskussion använder hon hushållen och menar att diskussioner om 

utveckling av nya möjligheter där blir ett inslag i vardagen, framför allt genom 

kommunikation och interaktion mellan de olika individerna i hushållet, exempelvis 

över middagsbordet. Genom att anta detta perspektiv ges möjlighet för studier av hur 

olika individer påverkar varandra när det kommer till att upptäcka och ta tillvara 

olika möjligheter. (Alsos 2016)   

 

Problemet med att se entreprenören och möjligheten som solitära entiteter blir att den 

totala komplexiteten i att upptäcka och utveckla möjligheter inte kan förstås eller 

belysas i sin helhet. Genom att använda sig av ett synsätt som bekräftar den sociala 

processen i vilken möjligheter når sin fulla potential, kan förståelse också skapas för 

vilka möjligheter som upptäcks och utvecklas av särskilda sociala grupperingar.  

 

2.2.2 ...i kontexten av sin omgivning  

Forslund (2002:177) lyfter, liksom Alsos (2016), bristen på hänsyn tagen till den 

företagsstartande entreprenörens omvärld. Få, för att inte säga inga, studier har gjorts 

på detta område. Fokus för forskningen har länge varit entreprenören som ensam 

huvudperson och skapare av sin magi, vilket fått till följd att entreprenörens sociala 

omvärld helt utelämnats. Studier har gjorts om exempelvis entreprenörens nätverk 

och användandet av detta, men fortfarande med fokus på entreprenören som 
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nyttjande av detta nätverk, snarare än nätverkets inverkan på entreprenörens 

handlingar. (Forslund, 2002:177f) 

 

Ett av sätten att se på entreprenörskap är att se det som en process som växer fram 

under tidens gång. Fokus ligger på social interaktion istället för den traditionella 

uppfattningen om att en entreprenör startar företag. Entreprenörskap kan ur ett 

konstruktionistiskt förhållningssätt ses som att nya sociala företeelser och 

sammanhang baseras på tidigare erfarenhet. (Aggestam, 2008:14f) Socialt 

entreprenörskap kan definieras som ”att med hjälp av innovativa och entreprenöriella 

metoder hitta lösningar på nya och gamla samhällsutmaningar” (Frostberg, 2017) och 

sociala entreprenörer som personer ”som löser samhällsutmaningar genom att 

kombinera entreprenörskapets logik med ett samhällsnyttigt mål” 

(socialinnovation.se, 2017). Affärsidén för sociala företag handlar främst om att 

skapa samhällsnytta (verksamt.se, 2018) och att förbättra ”samhällets tjänster till 

medborgarna” (Regeringen, 2018). Sociala företag använder ett affärsmässigt 

förhållningssätt för att uppnå mål som gynnar samhället i stort. Avgörande för att 

detta ska lyckas är ett nära samarbete mellan entreprenörerna, företagen och 

samhället i övrigt. (Regeringen, 2018) 

 

Det sociala entreprenörskapet blir en motsats till det mer hjältebaserade 

entreprenörskapet eftersom fokus här läggs på samförstånd, starka relationer och 

ömsesidig förståelse för sociala angelägenheter samt utbyte av erfarenheter och 

kunskap kring dessa, snarare än entreprenören som en enskild person med särskilda 

egenskaper, beteenden eller förmågor att se marknadsmöjligheter som ska skapa 

ekonomisk vinning för sin egen del. (Berglund & Johannisson, 2012; Frostberg, 

2017; Regeringen, 2018) När den nutida synen på entreprenörskap upprätthåller 

förhållandet mellan direkt inverkan och handling, och många av de dominerande 

texterna fortfarande är exkluderande både vad gäller kön och etnografisk tillhörighet, 

blir det allt viktigare att försöka bredda entreprenörskapsbegreppet med avsikt att 

inte utestänga de som inte känner sig hemma i bilden av den manliga entreprenöriella 

hjälten. (Berglund & Johannisson, 2012)  

 

Socialt entreprenörskap finns i olika former, men särskiljer sig från den mer 

traditionella tolkningen av entreprenörskap genom att uppbåda och samla 
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initiativtaganden (Berglund & Johannisson, 2012). Samlandet av initiativtaganden 

leder till att bilden av den individuella hjälten försvagas, vilket också öppnar för 

möjligheten att entreprenörens ”vardagsliv” släpps fram. Entreprenören behöver då 

inte längre vara spektakulär eller skapa sensationer, utan kan istället göra mer 

ordinära saker: skapa, arbeta, vänta och alla andra vardagliga rutiner som 

entreprenörens omgivning delar. (Berglund & Johansson, 2012) 

 

2.3 Den skolade entreprenören 

Det är inte bara den entreprenöriella hjältebilden och gynnandet av personligt 

intresse och vinning som gjort entreprenörskap så attraktivt. Sedan mitten av 1990-

talet har entreprenörskap fått större uppmärksamhet på grund av dess påstådda 

ekonomiska fördel för samhällelig utveckling. Detta är anledningen till det växande 

engagemanget till att införa entreprenörskap och entreprenöriellt beteende i 

utbildningen i den svenska skolan. Att utbilda entreprenörskap till och med ner på 

låg- och mellanstadienivå har därför uppmuntrats av privata såsom icke-

vinstdrivande organisationer. Utbildning av entreprenörskap innefattar både att 

utveckla och stimulera entreprenöriella färdigheter som nyfikenhet, kreativitet, 

självsäkerhet och beslutsfattarförmåga, och att lära ut hur företag startas. Införandet 

av entreprenörskap i den svenska skolan avser därmed till att uppmuntra och 

utveckla ett entreprenöriellt tänk. (Holmgren, 2012) 

 

Införandet av entreprenörskap i skolundervisningen har diskuterats ur den aspekt att 

utlärning av förmåga att lösa problem, ta initiativ och vara flexibel och kreativ är 

sådant som redan följer studieplanen under hela skolgången, utan att det speciellt 

måste läras ut i samband med entreprenörskap och att starta eget. När detta förslag 

först avvisades av Utbildningsutskottet var det just av denna anledning; att vissa 

färdigheter helt enkelt redan ingår i skolplanen, och att de är viktiga för alla individer 

– inte bara entreprenörer. (Holmgren, 2012) 

 

Den svenska regeringen tycker däremot annorlunda. Ett uttalande från svenska 

regeringskansliet följer: ”Självanställning måste bli lika naturligt som att välja 

anställning. För att uppnå detta, kan utbildningssystemet spela en viktig roll genom 

att hjälpa elever och studenter att utveckla och den kunskap, de färdigheter och den 

attityd som behövs.” (Holmgren, 2012: 224, egen översättning). Det råder alltså 
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delade meningar om hur viktig entreprenören och entreprenörskap är beroende på om 

det handlar om utbildning för individens eller samhällets skull. Diskussionerna 

skiljer sig även åt om det handlar om att lära ut entreprenöriella egenskaper eller att 

lära ut kunskap om hur en startar eget. Det kan därför vara viktigt att skilja dessa åt. 

Holmgren (2012) konstaterar att det finns en enighet bland beslutsfattarna i Sverige 

om att införandet av entreprenörskap i undervisningen – både att lära ut 

entreprenöriella färdigheter och kunskap om att starta eget – är av betydelse, och att 

detta även gäller för yngre elever i grundskolan. Hon påpekar däremot att denna 

enighet motarbetas av de svårigheter som finns med att förflytta ett koncept från 

näringslivet till utbildningen, och dessutom med en politisk agenda. Det är därmed 

komplexiteten med begreppet entreprenörskap som skapar konflikt och motstånd när 

entreprenörskap i utbildningen diskuteras. (Holmgren, 2012) 

 

När Skolverket (2017) uttrycker att elever ska ”utveckla…kunskaper som främjar 

företagande och innovationstänkande” är det av beskrivningen fortfarande möjlighet 

att utläsa potentialen av socialt skapande. Hos den regering som beslutade om 

införandet av entreprenörskap i läroplanen ligger dock fokus på stärkt självförtroende 

hos individen och stärkt förmåga att fatta beslut. När Skolverket (2017) sedan 

beskriver entreprenörskap görs det med ord som initiativ, företagande och innovation 

– ord som alla berör företagandet i sig mer än personerna bakom det. 

 

2.4 Den rekryterade entreprenören 

Den forskning som berör entreprenörskap i organisationer har tagit intryck från 

forskningen kring entreprenören som enskild individ. När det gäller entreprenörskap 

i organisationer fokuserar akademisk litteratur likaså här på den individuella hjälten 

och hur en företagsledning kan göra mellanchefer eller ingenjörer till individuella, 

entreprenöriella hjältar. Individer på annan nivå i företaget, exempelvis personer ”på 

golvet” i ett industriföretag, berörs inte alls som möjliga hjältar. (Forslund, 

2002:179) 

 

Entreprenörskap kan ses som en vägran att ta saker och ting för givet, en relation 

mellan en själv och världen som karakteriseras av lekfullhet. I många studier om 

entreprenörskap när det handlar om organisationer föreskrivs entreprenörskap likt 

medicin från en doktor för att få rätsida på organisationen (Hjort 2003:153). I själva 
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verket är entreprenören inte önskvärd utan entreprenörskap lärs ut till chefer och 

anställda (Hjort 2003:161). Det kan tolkas som att entreprenören som enskild individ 

inte är välkommen till företaget, men att entreprenörskap, på chefsnivå, kan 

användas som en lösning på företagsproblem.  

 

2.4.1 Entreprenörskap i organisationer 

Det finns tre olika perspektiv inom studier av entreprenörskap varav det första 

handlar om huruvida entreprenörskap är relaterad till management som ett verktyg. 

Strategi och struktur är här viktigt och nära knutet till entreprenörskap i företag. 

Viktiga områden är strategiskt ledarskap och human resource management med 

fokus på att öka kreativiteten och effektiviteten för de anställda. Inom detta 

perspektiv diskuteras även entreprenörskap av företag och intraprenörskap. Det 

första perspektivet inriktar sig också på att göra entreprenörskap till ett betydelsefullt 

verktyg som kan användas för chefer. (Hjort 2003:150) 

 

Det andra perspektivet är dominerande inom forskningen och berör entreprenörskap 

som individuell motivation och fysiska egenskaper. Perspektivet menar att 

entreprenörskap inte har något med management eller teorier om organisationer att 

göra. Fokus ligger istället på att bland annat finna förklaringar till varför företag 

bildas eller hur regional tillväxt blir till. Perspektivet strävar efter att, genom 

utbildning, få fler människor att starta företag och få studenter att bli chefer eller 

ägare. (Hjort 2003:148f) Hjort (2003:149) beskriver att det andra perspektivet är 

påverkat av Europa och har fokus på individen som den enskilde entreprenören. 

Utgångspunkten kommer ifrån läran av Schumpeter och Kirzner. Entreprenörskap 

har kommit att bli en underavdelning till management inom 

entreprenörskapsdiskursen.  

 

I det sista perspektivet förekommer ämnen såsom ”organisationsstruktur och 

entreprenörskap” och ”ledarskap” i organisationsteoretisk litteratur. Perspektivet 

innefattar bland annat utformningen av en organisation så att den blir mer 

entreprenöriell, men också kreativitet och organisering. Det tredje perspektivet har 

kommit att indelas i två olika aspekter varav den första lägger fokus på 

entreprenörskap på individnivå samt i nystartade företag. Den andra aspekten har sin 

utgångspunkt i entreprenörskap som en funktion inom ekonomin och specifikt 

regionalt och lokalt. (Hjort 2003:149) Här förs också diskussionen kring huruvida 
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olika utvecklingsstadier i ett företag genererar krav på specifika utvecklingar av 

företagskulturen eller ledarskapsstilar (Hjort 2003:150). 

 

2.4.2 Att rekrytera med fokus på egenskaper 

Rekrytering kan behandlas utifrån två olika ansatser, den psykometriska och den 

sociala ansatsen. Den förstnämnda tar avstamp i organisationen och avser att, på ett 

objektivt och mätbart sätt, förutse vilken kandidat som kommer att utföra det bästa 

arbetet. Här arbetar företaget med två sorters rekryteringsverktyg, urvalsinstrument 

respektive urvalsmodeller, där urvalsinstrument exempelvis kan utgöras av 

(o)strukturerade intervjuer, personlighetstester, bedömning av arbetsprover och 

dylikt. Urvalsmodellen utgörs av det ofta standardiserade tillvägagångssätt genom 

vilket en rekrytering genomförs i praktiken, exempelvis genom att analysera 

rekryteringsbehovet, annonsera efter kandidater och genomföra intervjuer. (Bolander 

2002:6ff)  

 

Den psykometriska ansatsen gör antaganden om att varken individer eller 

arbetsuppgifter förändras särskilt mycket över tid. De personliga attributen och 

egenskaperna hos enskilda individer är det avgörande för huruvida en kandidat är en 

lyckad rekrytering eller ej, eftersom olika arbetsuppgifter kräver sin egen specifika 

uppsättning egenskaper för att utföras med lyckat resultat. (Bolander 2002:27) Detta 

antagande speglar tidigare presenterade antaganden om att entreprenörskap och 

entreprenöriella förmågor utgörs av egenskaper hos individen. Dessa egenskaper 

anses också vara konstanta, med följden att en entreprenör alltid är en entreprenör 

och beter sig entreprenöriellt (Gartner, 1988). Detta skulle innebära att om 

entreprenöriella kandidater efterfrågas i en rekrytering bör detta tydligt framgå i 

beskrivningen av de egenskaper som erfordras för tjänsten.  

 

Alias, Hamzah och Yahya (2013) finner i sin studie av rekryterares strävan efter och 

behov av allmän kompetens att endast 28 procent av de studerade företagen 

efterfrågar entreprenöriella egenskaper när de rekryterar nya anställda, och att både 

rekryterare och anställda värderar entreprenöriella egenskaper lågt. Istället föredras 

allmänna kunskaper om ledarskap och samarbete, eftersom dessa kunskaper anses 

resultera i bättre prestationer. Entreprenöriella egenskaper anses vara lämpade endast 

i det fall en person avser att starta eget företag. Entreprenörens karaktärsdrag, att vara 

riskbenägen och målorienterad, anses inte vara eftersträvansvärda. Rekryterare har 
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generellt uppfattningen att entreprenörer, som en följd av sina karaktärsdrag, ofta 

beter sig diktatoriskt. (Alias, Hamzah och Yahya, 2013) 

 

2.4.3 Att rekrytera med fokus på beteende 

Som motsats till den psykometriska ansatsen ställer sig den sociala ansatsen. Här 

ligger fokus i större utsträckning på individen och tanken om att organisationen 

genom rekrytering inte enbart ska tillfredsställa sina egna behov utan även tillgodose 

nutida och framtida behov hos den rekryterade kandidaten. Centralt för den sociala 

ansatsen är begrepp som relationer, interaktion, identitet och förhandling. (Bolander 

2002:16f) Den sociala ansatsens rekryteringsgrunder bottnar i engagemang och 

informationsutbyte, snarare än tester av personlighet eller prediktion av prestationer. 

Informationen är viktig för att båda parter, inför en möjlig överenskommelse, ska 

kunna skapa sig en så fullständig bild som möjligt över respektive parts 

förväntningar och därmed kunna avgöra om rekryteringen är lyckad eller ej. 

Uppenbart blir här problematiken med ärlighet och att båda parter kan försköna sina 

mindre smickrande sidor genom att helt utelämna informationen eller endast återge 

valda delar. Urvalsinstrument som ofta används är ostrukturerade intervjuer och 

arbetsprov, men även att samla en större grupp kandidater för att under ett par dagar 

tillsammans genomgå övningar i beslutsfattande och rollspel som är direkt kopplade 

till den arbetsroll rekryteringen avser. Genom att använda denna typ av övningar 

flyttas fokus från individens egenskaper till dennes beteende i olika situationer. 

(Bolander 2002:21ff) 

 

Den sociala ansatsen gör antaganden som står i rak motsats till de inom den 

psykometriska ansatsen. Här anses individen istället genomgå konstant förändring 

och individens uppfattning om sig själv tillskrivs stor vikt. Hur individen beter sig i 

sin yrkesroll anses till stor del påverkas av interaktion med andra individer och hur 

detta umgänge uppfattas. Även arbetsuppgifter och –platser anses bygga på ständig 

förändring, där individen själv har möjlighet att påverka ramarna för förändringen. 

(Bolander 2002:28) Antaganden hos den sociala ansatsen speglar också antaganden 

om entreprenören som en social individ som är villig att utbyta erfarenheter och 

samarbeta, och där de entreprenöriella egenskaperna får stå tillbaka för 

entreprenöriellt beteende. 
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Bolander (2002:208) finner i sin avhandling att varken den psykometriska eller den 

sociala ansatsen är en rak väg att gå. Inte heller används synsätten skilda från 

varandra, vilket torde vara en logisk slutsats att dra då de båda står i rak motsats till 

varandra, både i vad som fokuseras som avgörande för en lyckad rekrytering 

(egenskaper eller beteende), men även i vilken relation som bör finnas mellan 

organisationen och kandidaten. Båda synsätten tenderar att generera en förutbestämd 

bild av vilka egenskaper respektive beteenden som bör premieras vid en anställning, 

vilket leder till risken att rekryterare använder ett eller båda synsätten för att måla 

fram den kandidat som eftersöks, snarare än att faktiskt finna den precis rätta 

(Bolander, 2002:208). Trots detta är diskussionen kring den psykometriska och den 

sociala ansatsen av intresse för den här uppsatsen, eftersom de båda ansatserna också 

speglar utvecklingen av synen på entreprenören som född (egenskaper) eller skapad 

(beteenden).  

 

Hur rekryteringsbeslut fattas behandlas bland annat av Bolander och Sandberg 

(2013). Författarna hänvisar till en rad tidigare studier för att belysa bristen på 

forskning kring hur ett rekryteringsbeslut fattas, men finner i dessa studier det 

klarlagt att de ansvariga för den studerade rekryteringsprocessen till största delen låtit 

processen bekräfta tidiga intryck från de allra första intervjuerna (Bolander & 

Sandberg, 2013). Personerna som kommit långt i rekryteringsprocessen har således 

gjort det baserat på den första interagerande kontakten, och viljan hos rekryterarna att 

bekräfta de positiva egenskaper som där uppfattats. Även Bolander och Sandberg 

finner spår av detta i sin studie, där de konstaterar att när en del av kandidatens 

egenskaper och personlighet anses vara känd hos rekryterarna, blir det eller de 

dragen ledande för att tolka övriga egenskaper hos personen. (Bolander & Sandberg 

2013).  

 

2.5 Sammanfattning 

Att vara en entreprenör är, om den akademiska litteraturen får bestämma, inte helt 

enkelt men en bra grundförutsättning är att vara man. Oavsett om entreprenören 

definieras utifrån sina (medfödda) egenskaper eller utifrån sitt beteende som skapats 

med tiden, blir entreprenörskapets görande ofta synonymt med att starta företag. Om 

det egna företagandet ska plockas bort ur ekvationen kvarstår att entreprenören är en 

person som ser möjligheter som ingen annan ännu sett, men som i många fall anses 
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upptäckas helt och hållet av entreprenören själv. Entreprenören blir därmed i någon 

mening en ensamvarg, född eller skapad sådan. Genom införandet av 

entreprenörskap i skolplanen och poängterandet av att en anställning inte längre ska 

ses som den givna vägen att gå efter avslutad utbildning, bekräftas vikten av att ha 

entreprenörskap från statligt håll. Dock bidrar inte detta till att klargöra vad en 

entreprenör är eller gör, eftersom diskussionen även här vandrar mellan att vara 

(egenskaper) och att göra (beteenden). 

 

Den teoretiska ramen för entreprenören som varande respektive görande ligger till 

grund för uppsatsens syfte, att öka förståelsen för om entreprenören rekryteras till en 

traditionell anställningsform och i så fall hur och varför. Detta eftersom även 

rekryteringens två ansatser, den psykometriska och den sociala, grundar sig i samma 

motsatspar: att vara eller att göra, egenskaper eller beteenden.  
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3 Metod 

3.1 Forskningsdesign 

Den studie som genomförts för att kunna besvara vår frågeställning om 

entreprenören i en traditionell anställningsform kan delas upp i två delar. Första 

delen av vårt empiriska material består av intervjuer med personer från vårt 

fallföretag. Våra intervjufrågor baserades på den teori som tidigare presenterats. 

Andra delen består av textanalys av platsannonser från fallföretaget. De två delarna 

jämfördes senare i vår analys.  

 

3.1.1 Kvalitativ forskningsmetod 

När vi nu studerat den entreprenöriella hjälten så vet vi att det inte finns något 

naturvetenskapligt svar på vem denne är och hur dennes förhållande till en 

traditionell anställningsform ser ut. Utifrån tidigare teoretisk referensram kunde vi 

konstatera att det inte finns en objektiv definition av entreprenören, och därför har 

vår egna definition av entreprenören troligen påverkat hur vi analyserat och tolkat 

vårt resultat. Detta innebär att det blev problematiskt att försöka utgå från en 

kvantitativ forskningsmetod, som strävar mot objektivitet. Det var inte möjligt för 

oss att lägga våra subjektiva värderingar åt sidan, vilket därför innebar att vår studie 

antog en kvalitativ forskningsmetod (Bryman & Bell, 2017:58). Vi har följaktligen 

inte försökt finna ett objektivt, naturvetenskapligt svar på vår frågeställning, utan 

istället fokuserat på hur bilden av entreprenören uppfattas och formas av andra 

människor och hur detta påverkar rekryteringen av entreprenören. 

Vår studie började med inläsning av tidigare teori och teoretisk referensram, vilken 

sedan styrde den empiriska undersökningen, det vill säga de intervjuer som 

genomförts. Detta förhållande mellan teori och praktik kallas deduktiv metod 

(Bryman & Bell, 2017:42). Trots att vi använt oss av deduktiv metod, vilket främst 

anses tillhöra den kvantitativa metoden, så kunde vår studie generera ny teori om 

entreprenören i traditionell anställningsform som fyller det gap vi funnit i tidigare 

teori.  

 

Då det har framförts en del kritik mot kvalitativ forskning kan det vara lämpligt att 

uppmärksamma vilka konsekvenser vår studie fått när vi valt en kvalitativ 

forskningsmetod. Den främsta konsekvensen i vår studie torde vara svårigheten med 

att replikera vår undersökning. Då vi använt oss av semistrukturerade intervjuer där 

våra följdfrågor påverkas av respondentens tidigare svar, och vi dessutom använt oss 
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av texttolkning av annonser där vår subjektiva tolkning spelar roll, så kan det bli mer 

problematiskt att göra om studien och få samma resultat än om vi hade använt oss av 

en kvantitativ forskningsmetod.  

 

3.1.2 Vetenskapligt förhållningssätt 

Begreppen entreprenör och entreprenörskap skapas och påverkas av de sociala 

aktörerna i samhället genom det sociala sammanhang begreppen befinner sig i. Detta 

betyder att entreprenören och dennes roll är någonting socialt konstruerat av 

människan, alltså ingenting givet av en yttre värld. När vi behandlat vår 

frågeställning om entreprenören har vi därför utgått från ett icke-dualistiskt 

ställningstagande, där det förutsätts att entreprenören, människan, och världen är 

sammanlänkade. Detta ställningstagande går även i hand med den uppfattningen om 

att entreprenörskapsbegreppet befinner sig i kontinuerlig förändring. Tidigare teori 

på området vittnar om hur entreprenören är ett tydligt exempel på hur en social 

företeelse hela tiden förändras genom samhället. Eftersom det inte gått att hitta en 

enad definition av begreppet entreprenör, så har vi inte kunnat göra antagandet om 

att detta begrepp befinner sig utanför vår sociala konstruktion och att det inte går att 

påverka. Det går inte att påstå att det inte är människan som konstruerat 

entreprenören, och därför har vi antagit konstruktionismen som ontologisk 

ståndpunkt. (Bryman & Bell, 2017:53) 

 

Vår uppfattning av hur definitionen av entreprenören och entreprenörskap påverkas 

av människans subjektiva handlingar och värderingar har även speglat det 

epistemologiska ställningstagandet vi gjort, det vill säga vilka antagande vi gjort om 

vad som betraktas vara godtycklig kunskap inom det område vi studerat (Bryman & 

Bell, 2017:47). Med utgångspunkt i att den sociala verklighet som entreprenören 

befinner sig i inte går att förklara på naturvetenskapligt vis utgick vårt 

epistemologiska ställningstagande från vad Bryman och Bell (2017:49) kallar ett 

interpretativistiskt perspektiv. Därför har vi behövt skapa oss en tolkande förståelse 

för människors beteende i detta sociala sammanhang. 

 

3.2 Fallföretag 

Vid val av fallföretag har fokus legat på att välja företag med bred och gedigen 

erfarenhet inom rekrytering. Omfattningen på uppsatsen bidrog till att vi valde att 

använda oss av ett enda företag för våra intervjuer. Stor vikt lades därför vid att det 
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valda företaget verkar inom olika branscher, för att på så viss kunna studera 

eventuella rekryteringsskillnader branscher emellan. För att få en extra dimension 

valde vi också att inrikta oss på ett företag som arbetar med både direktrekrytering 

och konsultverksamhet, där personal anställs direkt hos rekryteringsföretaget för att 

sedan hyras ut till andra verksamheter. 

 

Småland benämns ofta som en entreprenöriell region (Johannisson, 2016) och därför 

fann vi det meningsfullt att välja företag som är verksamt i Kronobergs län och 

placerat i Växjö eftersom det även underlättar studien rent praktiskt för vår egna del. 

Företaget vi valde för vår studie har bett om att få vara anonyma (mer om detta i 

avsnitt 3.7 Etiska överväganden) och kommer därför i uppsatsen att benämnas som 

Rekrytering AB. Rekrytering AB har över 10 års erfarenhet av 

kompetensförsörjning, kontor i flera svenska städer och beskriver själv att det drivs 

av att skapa en omfattande intern kultur och tro på en stark lokal förankring.  

För att täcka både direktrekrytering och rekrytering för konsultverksamhet valde vi 

att intervjua en person från vartdera området. För att garantera anonymitet har vi valt 

att benämna respondenterna vid deras yrkestitlar. Den ena respondenten arbetar 

mestadels med bemanningsuppdrag innehar titeln bemanningsansvarig. Den andra 

arbetar mestadels med rekryteringar och innehar titeln konsultchef. Vad 

arbetsuppgifterna faktiskt innefattar varierar stort eftersom det är kundernas behov 

som styr.   

 

3.3 Insamling av data 

Empirin utgår från både primär- och sekundärdata där de två intervjuerna utgör 

primärdata och platsannonserna sekundärdata. Primärdata är information som vi 

själva samlat in och sekundärdata är hämtad från andra forskares eller institutioners 

redan gjorda datainsamling (Bryman & Bell, 2013:323).  

 

3.3.1 Urval 

Vid val av fallföretag lades stor omsorg vid att finna ett företag som själva sysslar 

med rekrytering. Anledningen till att ett rekryteringsföretag valdes istället för ett 

annat företag som säljer produkter eller tjänster var att vi specifikt ville undersöka 

rekrytering av entreprenörer. Slutligen valdes Rekrytering AB som möter våra krav 

då de hanterar både direktrekrytering och konsultverksamhet. Då företaget är 

verksamt i Sverige så blir vår empiriska studie därmed nationell. I första hand ville vi 
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intervjua individer från företaget som personligen arbetar med rekrytering på daglig 

basis, vilket också blev utfallet. Urvalet var därmed målstyrt och avsåg att på bästa 

sätt hjälpa oss att besvara de formulerade forskningsfrågorna och skapa underlag för 

att öka vår förståelse för om, och i så fall varför, en entreprenör rekryteras in i en 

traditionell anställningsform (Bryman & Bell, 2017:406). Studien kan därför i 

efterhand inte generaliseras. 

 

De två personerna som intervjuats har båda en heltidstjänst i ett och samma företag 

vars huvudfokus är rekrytering i olika former. Att intervjua två personer inom samma 

företag gav oss möjlighet att se om det finns skillnader inom en och samma 

organisation angående hur rekryterare ser på entreprenören som anställd. Eftersom 

rekryteringsföretag arbetar med rekrytering gentemot extern kund och kundens 

behov styr rekryteringsbehovet ansåg vi att det är mer givande att fokusera på ett 

fallföretag som arbetar med olika former av rekrytering och en kundkrets med 

företag inom många olika branscher, snarare än att jämföra processen hos olika typer 

av rekryteringsföretag.  

 

3.3.2 Planering och genomförande av intervjuer 

Utifrån den teoretiska referensramen och våra forskningsfrågor utformades ett antal 

intervjufrågor med ändamålet att ge oss relevant information för att besvara vårt 

syfte. För att undersöka hur dessa frågor uppfattades gjordes en pilotstudie vilken 

omfattade tre personer med allmänkunskap kring entreprenörskap. På detta vis 

hoppades vi få en uppfattning om huruvida frågorna uppfattades som begripliga och 

relevanta i sitt inbördes sammanhang samt om de frågor som berörde 

entreprenörskap var formulerade så att det inte krävdes någon djupare teoretisk 

kunskap för att förstå dem. Under intervjuerna ställdes frågorna inte nödvändigtvis i 

en strikt ordning utan användes mer som en guide och ett verktyg för att beröra 

uppsatsens teman: entreprenörens egenskaper, beteende och rekrytering av denne. 

Vid utformningen av frågorna fann vi det väsentligt att det också var möjligt att ställa 

passande följdfrågor under intervjuns gång. Frågorna utformades för att ge så 

relevant information som möjligt om bland annat hur egenskaper påverkas av 

erfarenheter, kön, ålder och utbildning vid rekrytering. Den intervjuform som 

stämmer överens med vårt tillvägagångssätt är en semi-strukturerad intervju vilken 

tillhandahåller den flexibilitet vi önskade ha under intervjun (Bryman & Bell, 

2013:475). Vi ville ge respondenterna en chans att uttrycka sina tankar och utforma 
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sina svar på ett fritt sätt, utan att för den skull tappa fokus på våra valda teman. Vi 

ansåg därför att en semi-strukturerad intervju passade bättre än en helt ostrukturerad 

intervju. En ostrukturerad intervju har likheter med en vanlig konversation där 

respondenten tillåts prata fritt vilket vi upplevde var ett något för ostrukturerat sätt att 

behandla de viktiga frågor som uppsatsen syftar till att besvara (Bryman & Bell, 

2013:475). 

 

Till varje intervju avsattes 45–60 minuter för att ge de två respondenterna en god 

möjlighet att hinna besvara våra frågor och ha tid för eventuella följdfrågor. 

Intervjuerna blev tillslut 36:10 respektive 50:07 minuter långa. Tid och plats för 

intervjuerna bestämdes av respondenterna för att underlätta för dem då de ger av sin 

värdefulla arbetstid till oss. Respondenterna valde sin egen arbetsplats, Rekrytering 

AB, för intervjun. De två respondenterna intervjuades en åt gången för att inte låta 

den andres tankar påverka utfallet. Upplägget för intervjun var att vi alla tre 

närvarade under de båda intervjuerna men endast en av oss var ansvarig för att se till 

så att de på förhand formulerade frågorna ställdes. De två som inte ansvarade för 

intervjuguiden var fria att ställa kompletterande frågor vid behov. Inledningsvis 

utelämnades medvetet information om att intervjun i slutändan skulle komma att 

handla om entreprenören och entreprenörskap vid rekrytering. Valet gjordes för att 

inte besudla informanternas svar kring egenskaper och beteenden med deras 

respektive uppfattningar om entreprenörskap i förväg. Halvvägs genom intervjun 

gavs tydlig information om vad syftet med uppsatsen är och de två respondenterna 

fick då möjlighet att komplettera sina redogörelser utifrån frågor särskilt riktade mot 

entreprenörskap. Intervjuerna bandades och transkriberades senare. Transkriberingen 

låg sedan till grund för analysen av det empiriska materialet.  

 

3.3.3 Annonser 

Vid insamling av material användes även dokument i form av nio stycken 

platsannonser för att få en bild av vad rekryteringsföretaget efterfrågade i dessa 

offentliga dokument. Tillvägagångssättet vi valde att använda oss av var att läsa 

platsannonser av Rekrytering AB och se huruvida annonserna korrelerar med de svar 

som framkom under intervjuerna med samma företag. Annonser valdes som ett 

komplement till de semistrukturerade intervjuerna för att ge en fördjupad bild av vad 

som uttrycks under intervjuerna. Idén att använda oss av annonser grundade sig i att 

vårt antagande att det kan finnas en skillnad mot vad som uttrycktes i intervjuerna 
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och vad som faktiskt efterfrågades av rekryterarna. Frågor vi ställde oss var om det är 

möjligt att entreprenöriella egenskaper och beteenden används i platsannonser för att 

det är ”trendigt” och inte för att företagen ifråga faktiskt vill anställa en entreprenör. 

Vi fann det intressant att undersöka om annonserna också innehåller de många 

egenskaper som i litteraturen vanligen kopplas till entreprenörskap. Den metod vi 

valde att använda oss av för att analysera texten i valda annonser är en kvalitativ 

innehållsanalys vilken används vid tolkning av dokument, i vårt fall platsannonser. 

Den kvalitativa innehållsanalysen möjliggör en efterforskning av vilka ”teman” som 

går att finna i de dokument som valdes för analys. (Bryman & Bell, 2013:565) En 

kvalitativ innehållsanalys gjorde det möjligt för oss att tolka huruvida svaren från 

intervjuerna samspelade med de skrivna orden från platsannonserna.  

 

3.4 Litteratursökning 

Att hitta tidigare producerat material som rör anställning av entreprenörer till en 

traditionell anställning har varit en snårig väg att gå. Eftersom begreppet 

entreprenörskap, trots sin ålder, fortfarande inte har en given definition tog vi ett 

aktivt beslut att få med definitioner från begreppets början och fram till idag. Några 

erkända namn inom ämnet var givna att nämna, däribland Schumpeter (1921), 

Gartner (1988) och Hjort (2003).  

 

Närmast uppsatsens ämne fann vi Magnus Forslunds avhandling Det omöjliggjorda 

entreprenörskapet: om förnyelsekraft och företagsamhet på golvet (2002) som berör 

entreprenörskap i en organisation och vad som händer om personalen i en 

organisation engagerar sig i entreprenörskap. Häri genomförs en studie av 

entreprenörskap ”på golvet”, vad som hindrar det från att blomstra sett ur både 

arbetstagarnas, arbetsgivarnas och den akademiska världens synpunkt.  

Pernilla Bolanders avhandling Anställningsbilder och rekryteringsbeslut (2002) 

redovisar två olika synsätt på rekrytering vilka harmoniserar väl med diskussionen 

om huruvida entreprenören besitter särskilda egenskaper eller om entreprenören har 

ett särskilt beteendemönster, varför vi funnit den särskilt lämplig som grund för den 

teoretiska bakgrunden om rekrytering.  

 

För insamling av övrigt material har gjorts sökningar i databaserna EBSCO, EBSCO 

e-Book Collection, Business Source Premier och Linnéuniversitetets egen databas 
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OneSearch. Vi har genomgående valt sökord på engelska, då mycket lite material 

finns publicerat på svenska. Sökorden vi använt oss av har varit entrepreneurship, 

entrepreneur, recruit, recruitment, employment, entrepreneur vs employee och 

entrepreneur as employee. Vi har strävat efter att ha en jämn fördelning mellan 

vetenskapliga artiklar och böcker, där de böcker vi använt oss av till största utgörs av 

samlingar där olika författare bidragit med varsitt kapitel. 

 

3.5 Analysmetod 

För att kunna göra en genomgående analys av vårt empiriska material valde vi att 

dela in intervjuerna med personer i Rekrytering AB i olika teman med utgångspunkt i 

teorikapitlet. Precis som i teorin kunde vi urskilja tre teman, vilka var följande: 

egenskaper, beteende och rekrytering. Först redogjorde vi för det vi hittat om varje 

tema i transkriberingen av intervjuerna. Detta kopplade vi sedan till vad vi hittat i 

teorin. För att komplettera intervjuerna och göra en djupare analys använde vi oss av 

texttolkning, eller vad Bryman och Bell (2017:374) kallar textanalys, där vi samlade 

in texter i form av platsannonser och gjorde språkliga analyser. Annonserna 

analyserades även dem utifrån teman egenskaper, beteende och rekrytering genom att 

hitta ord och begrepp i texterna som kunde kopplas till dessa. Vi jämförde sedan 

annonserna med intervjuerna, och undersökte om platsannonserna bekräftade vad 

personerna i Rekrytering AB berättade för oss i intervjuerna.  

 

3.6 Kvalitetsmått 

Då formen för kvalitativa studier vanligen får till sidoeffekt att studierna blir svåra, 

för att inte säga omöjliga, att rekonstruera ställs särskilda krav på denna 

undersökningsform när det kommer till att mäta en kvalitativ studies kvalitet. De 

kvantitativa kvalitetsmåtten validitet och reliabilitet blev svåra att använda då de i 

stor utsträckning förutsätter en objektivt mätbar situation, opåverkad av en 

föränderlig social kontext. (Bryman & Bell, 2013:402) Därför lades fokus istället på 

de alternativa bedömningskriterierna som presenteras av Bryman och Bell 

(2017:381;383), vilka kan delas in i trovärdighet och äkthet.  

3.6.1 Trovärdighet 

För att styrka trovärdigheten hos en kvalitativ studie föreslås fyra kriterier: 

tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och bekräftelse (Bryman & Bell, 2017:380). 

Tillförlitlighet avser att förhindra att studien och dess resultat påverkas av 
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missförstånd eller –uppfattningar som kan ha skett i samspelet mellan människor, 

exempelvis i en intervjusituation. De ostrukturerade intervjuer vi genomfört lämnar 

utrymme för tolkning av respondenternas svar. Genom att tillgängliggöra 

transkriberingen av intervjuerna för våra respondenter, så kallad 

respondentvalidering, gavs dessa möjlighet att komplettera diskussionen eller på 

annat sätt förtydliga eventuella missförstånd som kan ha uppstått under intervjun. Då 

företaget och respondenterna valt att vara anonyma gav respondentvalideringen 

också möjlighet för respondenterna att se över det material vi samlat in och stryka 

eventuellt känslig information. (Bryman & Bell, 2017:381) 

 

Då studien i fråga var av relativt begränsad art, både till sin omfattning och 

respondentunderlag, blev kriteriet överförbarhet svårt att uppfylla. Överförbarhet 

gäller för huruvida studieresultaten är överförbara in i andra sammanhang och 

kontexter (Bryman & Bell, 2017:382). Eftersom våra respondenter och fallföretaget 

valt att vara anonyma har det varit svårt att beskriva deras personer och yrkesroller 

på ett ingående sätt. Eftersom studien också berört rekrytering och anställning i 

Sverige blir även studiens resultat svåra att generalisera i andra länder. Detta då 

Sverige inte reglerar anställningar i lag i lika stor utsträckning som andra länder, utan 

istället använder sig av exempelvis kollektivavtal. Därför kan anställningsmöjligheter 

för entreprenörer se annorlunda ut utomlands. 

 

Utförliga beskrivningar av studiens genomförande motsvarar kvalitetsbegreppet 

pålitlighet (Bryman & Bell, 2017:382). Dessa beskrivningar ger möjlighet att i 

efterhand kontrollera om vi genomfört studien på det sätt vi sagt att vi ska, med de 

metoder vi angivit etc. Genom den löpande seminarieserien under uppsatsens 

tillblivelse granskades de respektive delarna i uppsatsen bland annat med avseende 

på sammanhang och genomförande. 

 

Kvalitativ forskning som form har sin utgångspunkt i antagandet att kunskap inte i 

någon mån kan anses objektiv, det subjektiva jaget har alltid en påverkan, i större 

eller mindre mån (Bryman & Bell, 2017:381f). I avsnitt 1.1 Bakgrund redogör vi för 

det subjektiva intresse vi har för ämnet entreprenörskap i allmänhet och bilden av 

den entreprenöriella (manliga) hjälten i synnerhet. Detta intresse har legat till grund 
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för vårt ämnesval i den här uppsatsen, men i övrigt inte givits utrymme att styra 

tillvägagångssätt, empirisk analys eller resultatframställning. 

 

3.6.2 Äkthet 

Äkthet eller autenticitet och dess delkriterier; rättvis bild, ontologisk autenticitet, 

pedagogisk autenticitet, katalytisk autenticitet och taktisk autenticitet är ytterligare 

ett sätt som används för att bedöma studiens kvalitet (Bryman & Bell, 2013:405). De 

kriterier vi fann mest relevanta och applicerbara för vår studie var rättvis bild och 

pedagogisk autencitet. För att säkerställa att en rättvis bild av studien har givits 

tillämpades respondentvalidering. De två intervjuade personerna gavs möjlighet att 

komma med synpunkter och har slutligen bedömt att våra transkriberingar utifrån 

intervjuerna var korrekt uppfattade och tolkade. Det andra delkriteriet som ansågs 

vara av vikt att behandla var pedagogisk autenticitet. Vår studie bidrog 

förhoppningsvis till att de två rekryterarna fick en ökad förståelse med avseende på 

hur en person med entreprenöriella egenskaper kan rekryteras.  

 

3.7 Etiska överväganden 

Förutom att värdera kvaliteten på vår studie så krävdes det även att vi tar hänsyn till 

de etiska värderingar som följer forskningsprocessen, det vill säga att vi ställer oss ett 

par etiska frågor angående hur deltagarna som är direkt inblandade i våra intervjuer 

behandlas. Bryman och Bell (2017:141) redogör för sex etiska principer som är 

vanligt förekommande i forskningen: informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitets- och anonymitetskravet, nyttjandekravet, falska förespeglingar samt 

att deltagarna inte ska ta skada av undersökningen. 

 

Med informationskravet menas att vi som forskare redogör för undersökningens syfte 

för respondenterna (Bryman & Bell, 2017:141). I våra intervjuer valde vi medvetet 

att frångå detta genom att utelämna information om vad vi egentligen studerade när 

frågan dök upp från en av respondenterna innan intervjun började. Vi redogjorde för 

att intervjun behandlade rekrytering men utelämnade det faktum att vi studerar 

entreprenören då vi inte ville att respondentens svar skulle påverkas av hens 

subjektiva definition av entreprenören i början av intervjun. Det kan även diskuteras 

om den frågeföljd vi använde oss av i intervjun kan anses vara att utelämna 

information, då frågorna vi ställde i början medvetet utelämnade entreprenören för 

att inte leda respondentens svar. Under den andra halvan av intervjun var vi mer 
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öppna med vårt syfte och gav mer information till respondenterna. Respondenterna 

fick då möjlighet att med denna nya information utveckla sina svar och lägga till 

kommentarer. 

 

Respondenternas deltagande var frivilligt, och när vi kontaktade fallföretaget fick de 

själva bestämma vilka som skulle deltaga i våra intervjuer. Detta i enlighet med 

samtyckeskravet (Bryman & Bell, 2017:150). Rekryteringsföretaget valde att vara 

anonymt i vår undersökning, och följaktligen även de respondenterna i våra 

intervjuer. Detta av den enkla anledningen att de inte ville att känslig information 

skulle kunna kopplas till dem. Därför fingerade vi företagets och respondenternas 

namn, med hänsyn till konfidentialitets- och anonymitetskravet (Bryman & Bell, 

2017:141;149). Personerna fick icke-könsbestämda benämningar, då könet på 

personerna inte var relevant för studien. Istället benämndes de vid sina respektive 

yrkestitlar. Vi sparade inte heller några personuppgifter om respondenterna. Efter 

intervjun ställde vi frågan om de också ville vara anonyma under våra seminarier där 

vi diskuterar våra intervjuer. Då de inte ansåg att intervjumaterialet innehöll känslig 

information, tillät de oss använda företagets och respondenternas namn i detta 

sammanhang för att underlätta för oss under seminariernas diskussioner. I detta fall 

kan det möjligtvis inte ha någon större betydelse för om respondenterna, och likaså 

fallföretaget, är anonyma eller inte då de inte är de direkta studieobjekten i vår 

undersökning. Annonserna vi studerat har i de bifogade bilagorna fått nya titlar och 

kontaktinformation och dylikt har tagits bort för att försvåra spårningen av 

fallföretaget. 

 

I enlighet med nyttjandekravet, den etiska princip som uppmanar att det empiriska 

material som samlats in endast ska användas för forskningsändamålet (Bryman & 

Bell, 2017:141), så användes det insamlade materialet från intervjuerna enbart som 

underlag för vår empiri och analys. Materialet kommer alltså inte användas i andra 

sammanhang än i vår studie. 

 

För att inte ge några falska förespeglingar har vi varit tydliga med att ändamålet för 

intervjuerna är att de ska användas i vår studie och vi har svarat sanningsenligt på 

respondenternas frågor om detta. Dock kan det även här påpekas samma invändning 

som för principen om krav av information. Vi valde att rikta våra frågor i början av 
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intervjun, och vi valde även att utelämna entreprenören som studieobjekt innan 

intervjuerna, för att påverka respondenternas svar. Detta kan anses vara en 

vilseledning från vår sida, och går inte helt i enlighet med principen om falska 

förespeglingar. Dock ansåg vi detta vara motiverat, baserat på den komplexa och 

mångtydiga bild och tolkning som finns av begreppet entreprenör. Ingen av 

respondenterna reagerade över att vi presenterade den informationen senare under 

intervjuernas gång, varför vi antog att det inte heller hade någon effekt på deras 

förväntningar på intervju. 

 

Den sista principen som Bryman och Bell (2017:141) redogör för är att deltagarna 

inte ska ta skada av undersökningen. Då varken vi eller respondenterna visste om 

intervjuerna skulle resultera i känslig information om företaget, anställda eller kunder 

så fick företaget och deltagarna i intervjuerna vara anonyma i uppsatsen. Från vår 

sida var detta på grund av att vi inte visste hur mycket de skulle avslöja, och från 

deras sida handlade det om att de inte visste vad vi skulle fråga om. Efteråt 

poängterade en av respondenterna att hen inte ansåg att någon känslig information 

hade lagts fram under intervjun, och av den anledningen ansåg de det inte skulle 

innebära någon skada att nämna företaget under våra seminarier.  

 

3.8 Arbetsprocess 

Samtliga av uppsatsens författare har medverkat till samtliga av uppsatsens kapitel. 

Inledningsvis har kapitlets ämne behandlats genom inbördes diskussioner, vartefter 

ämnena för diskussioner sedan fördelats på respektive författare att skriva. Dock har 

övriga av uppsatsens författare läst igenom, korrigerat, utvecklat och kommenterat 

även de enskilt författade avsnitten. Samtliga uppsatsförfattare deltog och var aktiva 

under intervjuerna för att möjliggöra en djupgående diskussion av det material som 

där samlades in.  
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4 Empiri & Tolkning 
Precis som i teorin tematiseras empirin genom de två perspektiven – 

egenskapsperspektivet och beteendeperspektivet. Under egenskaper kopplar vi 

aspekter som personlighet och ålder till entreprenören. När vi sedan vänder oss mot 

beteende hamnar fokus på erfarenheter som arbetslivserfarenhet och utbildning, men 

även på könstillhörighet och att driva eget vilket kan definieras som ett 

entreprenöriellt beteende. Som en samlande aspekt avsätts också ett avsnitt åt att 

behandla rekrytering. Här står själva rekryteringsprocessen i centrum, både för 

intervjuerna och det insamlade materialet för textanalys i form av annonser. Samtliga 

annonser återfinns i bilaga B och refereras i kapitlet endast med sitt annonsnummer.  

 

4.1 Egenskaper 
4.1.1 Intervjuer  

”Personligheten är väl det som efterfrågas mest egentligen.” 

(Bemanningsansvarig, 2018-04-24) 

Bemanningsansvarig berättar under intervjuns inledningsskede att det är 

personligheten som är det väsentliga när frågan tas upp om vilka egenskaper som 

efterfrågas i störst utsträckning. Hen nämner egenskaper som engagemang, 

arbetsvillighet, ansvarstagande och flexibilitet. På frågan om det förekommer 

skillnader mellan olika branscher gör bemanningsansvarig en distinktion mellan 

tjänstemän och arbetare och menar att arbetare jobbar mer i team och har en 

närvarande arbetsledare medan tjänstemän har ett mer självständigt arbete och att 

fokus där ligger på specifika kompetenser som efterfrågas utifrån arbetsuppgifterna. 

Som arbetare är personligheten det viktigaste och att vara ansvarstagande, engagerad 

och självgående nämns som önskvärda egenskaper utifrån ett rekryteringsperspektiv. 

Bemanningsansvarig menar att olika personligheter krävs till olika sammanhang.  

 

Under intervjun med Rekrytering AB:s konsultchef berättar personen att det beror på 

vilken verksamhet som den potentiella kandidaten ska jobba inom när frågan om det 

finns några speciella egenskaper i platsannonserna som är mer vanliga än andra 

kommer på tal. Konsultchefen säger att när det handlar om verksamhet inom IT, 

exempelvis inom ett programmeringsyrke, där det inte nödvändigtvis är särskilt 

mycket kundkontakt eller teamarbete, spelar det mindre roll om egenskaper såsom 

social, framåt och flexibel innehas. När det däremot handlar om att arbeta inom 

kundtjänst eller exempelvis som ekonom är en extrovert personlighet mer 
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eftersträvansvärd. Utifrån ett mer generellt perspektiv, oavsett bransch, är ett 

engagemang viktigt hos medarbetarna men också flexibilitet eftersom företagen 

kommer att stå inför organisationsförändringar i framtiden. Andra efterfrågade 

egenskaper eller personlighetstyper är att vara en lagspelare och en trevlig person att 

arbeta med.  

 

De två respondenternas kommentarer om önskvärda egenskaper vid en rekrytering 

visar att det finns flera likheter med den teori som har presenterats. Flexibilitet är ett 

begrepp som både konsultchefen och bemanningsansvarig nämner som en viktig 

egenskap, vilket kan knytas an till Forslunds (2002:65) presentation om 

entreprenörskapsvokabulären. Det finns flera ord som återfinns i teorin, kopplade till 

entreprenöriella egenskaper, vilka stämmer överens med vad de två respondenterna 

har uttryckt. Engagerad, som båda personerna nämner, kan kopplas till Forslunds 

(2002:65) passionerad vilket stämmer överens med hur entreprenören ofta beskrivs i 

den allmänna diskursen. Konsultchefen nämner att vara lagspelare som viktigt vilket 

inte stämmer överens med hur entreprenören presenteras i litteraturen. Att som 

entreprenör vara självständig, som Gartner (1988) uttrycker det, motsätter sig att 

samtidigt vara en lagspelare.  

 

”Driven för mig är helt enkelt… att man är taggad på jobbet, man är där för att göra 

ett bra arbete.” 

(Konsultchefen, 2018-04-24) 

Konsultchefen nämner driven som en av de viktiga egenskaperna vilket vi blir 

nyfikna på och påpekar att vi gärna vill höra en vidareutveckling. Personen ifråga 

berättar att hen brukar fråga kundföretaget vad de egentligen menar när de nämner 

driven som viktigt för att passa in hos dem. Det händer att kunden raljerar och säger 

sådant som låter bra och är passande i en annons. Då får konsultchefen ställa 

motfrågor och fråga vad det har att göra med tjänsten ifråga. Ur en personlig 

synvinkel anser konsultchefen att vara driven betyder att personen är engagerad för 

att leverera högsta kvalitet oavsett arbetsuppgift och att en person går till jobbet för 

att leverera, inte för att bara få pengarna eller sitta av tiden. Vidare svarar 

konsultchefen återigen att ha ett driv och vara engagerad på frågan om det finns 

egenskaper som kan kopplas till en entreprenör. Bemanningsansvarig delar bilden 

som konsultchefen målar upp och menar att engagemang och flexibilitet är nära 
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länkat till entreprenöriella egenskaper. Egenskaper som förekommer inom den 

akademiska litteraturen är bland annat att vara innovativ, beslutsam och ha en 

drivkraft (Burns, 2013:34f). Den tredje egenskapen, att vara driven tas upp gång på 

gång under intervjun med de två respondenterna som en mycket viktig egenskap 

kopplat till entreprenörskap. Något som däremot inte nämns under intervjuerna är 

den klassiska framställningen av entreprenören som en individ som är opportunistisk, 

en visionär och innehar kreativitet (Burns, 2013:34f). Vidare är det svårt att få en 

uppfattning om huruvida respondenterna anser att de entreprenöriella egenskaperna 

är en del av personen och därmed inte kan gå förlorade, det vill säga att 

entreprenören alltid är en entreprenör, som Gartner (1988) uttrycker det.  

 

”Vissa utbildningar ger mer drivna personer, så är det.” 

(Konsultchefen, 2018-04-24) 

När vi senare i intervjun frågar om egenskaperna som de efterfrågar i annonserna 

påverkas av utbildning svarar de både ja och nej. Bemanningsansvarig menar att en 

universitetsutbildning ger individen ett ökat ansvarstagande då studenten inte klarar 

tentorna och kan ta en examen utan att ta ansvar för sina studier. Det finns däremot 

personer som kommer direkt från gymnasiet, det vill säga som inte har en högre 

utbildning, som ändå kan passa perfekt vid en rekrytering. Bemanningsansvarig 

påpekar att det har med uppfostran att göra, ifråga om hur mycket deras rekryterade 

studenter vill arbeta, då vissa vill arbeta veckans alla arbetsdagar och andra endast en 

halvdag. ”Jag har haft 22-åringar som har jobbat och slitit verkligen jättemycket, och 

nu har börjat plugga och vill jobba fem dagar i veckan under tiden.” 

(Bemanningsansvarig 2018-04-24). Konsultchefen menar att hen inte har funderat 

varifrån egenskaperna kommer men påpekar att vissa utbildningar ger mer drivna 

personer. ”Där kan det ju vara många som säger ‘utbildning skiter jag i som sagt’. 

Det viktigaste är att det har erfarenhet och då kan det vara så att de har fått erfarenhet 

genom praktik eller genom andra delar i utbildningen.” (Konsultchefen 2018-04-24). 

Båda respondenterna håller med om att egenskaper påverkas av erfarenhet. Som en 

sista kommentar i intervjun konstaterar bemanningsansvarig att om en person har en 

bakgrund i en bransch, här nämns industribakgrund som exempel, så formar detta en 

personlighet. ”Erfarenhet gör ju liksom att du bildar din egen personlighet”, säger vår 

respondent (Bemanningsansvarig, 2018-04-24).  
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”Yngre tjejer skulle jag säga har lite mer engagemang.” 

(Konsultchefen, 2018-04-24) 

På frågan om åldern har någon påverkan på de efterfrågade egenskaperna svarar 

bemanningsansvarig att åldern kan vara sammankopplad med ökad erfarenhet. 

Vilken erfarenhet den sökande har kan alltså ge en bild av den sökandes personlighet 

och egenskaper vid rekrytering. Vad som kan vara negativt är att bekvämligheten i 

jobbet tenderar att öka med en stigande ålder. ”Är man yngre kanske man prioriterar 

att jobba sex månader för att sen dra till Asien, så ålder, det påverkar ingenting i 

dagsläget tycker jag.” (Bemanningsansvarig, 2018-04-24). Det finns annars ingen 

koppling mellan ålder och egenskaper, utan det är personligheten som avgör, menar 

bemanningsansvarig. Konsultchefen uttrycker en delad syn när hen berättar att 

självkännedomen ökar med åldern men samtidigt beror på samlad erfarenhet, vilken 

inte nödvändigtvis behöver ha med åldern att göra.  

 

Konsultchefen och bemanningsansvarig beskriver en önskvärd kandidat att rekrytera 

som en person som är engagerad, driven, flexibel och en lagspelare. Dessa 

egenskaper är inte omöjliga att uppnå utan det är fullt rimligt att flera kandidater 

innehar dessa egenskaper. Gartner (1988) beskriver en entreprenör som en 

”everyman” vilken har så många olika egenskaper att de till och med motsätter sig 

varandra. För att passa in som en entreprenör så som Gartner (1988) beskriver den, 

måste personen vara en hjälte med olika superkrafter för att klara av att hantera alla 

dess motstridiga egenskaper. Andra svåruppnåeliga beskrivningar är entreprenören 

som en rationell manlig hjälte vars avsikt är att erövra, dominera och kontrollera 

(Tedmanson & Essers, 2016) och entreprenören som går sin egen väg och emot 

givna order och på så sätt driver igenom sin revolution (Sörensen, 2008). Under de 

två intervjuerna får vi inte intrycket av att konsultchefen och bemanningsansvarig 

beskriver en typisk hjälte när de nämner hur personen de rekryterar ska vara och 

vilka egenskaper de ansåg viktiga. Personen de beskriver är istället en vanlig 

människa som har egenskaper som inte anses oförenliga med varandra.  

 

Det finns dock andra tecken på att konsultchefen delar den entreprenöriella 

hjältebilden då det spelar roll ur ett rekryteringssammanhang om entreprenörens egna 

företag har blivit framgångsrikt eller inte. Konsultchefen vidareutvecklar 

resonemanget och menar att det viktiga vid ett eventuellt misslyckande är 
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kandidatens svar på varför det inte gick som planerat. Om det handlar om att 

kandidaten trots ett misslyckande har lagt ner tid, kraft och undersökt orsaken till 

varför det misslyckades kan ett misslyckande fortfarande vara något positivt. Frågan 

kommer upp om konsultchefen har en förutbestämd bild av vem entreprenören är 

eller om det finns andra saker som hen kopplar samman med de entreprenörer som 

konsultchefen har etablerat kontakt. Konsultchefen svarar först att hen inte har någon 

speciell bild av entreprenören, men om hen skulle ha det skulle bilden utgöras av 

tjänstemän inom IT eftersom att det är en bransch hen jobbar mycket med. Många 

män inom denna bransch är entreprenörer och startar fler företag än kvinnor enligt 

konsultchefen. När vi i slutet av intervjuerna beskriver uppsatsens syfte för 

respondenterna framkommer det att bemanningsansvarig faktiskt säger sig dela 

bilden av entreprenören som har målats upp i litteraturen. Hen säger sig bekräfta 

bilden av entreprenören som en hjälte trots det som tidigare sagts under intervjun. 

”Ja, då har vi ju samma stereotyp jag och den här tidigare studien. Ja, då bekräftade 

jag den.” (Bemanningsansvarig 2018-04-24). 

 

Enligt konsultchefen är det i dagens samhälle allt viktigare att de rekryterade 

personerna har ett affärssinne och exemplifierar med en vaktmästare som lagar en 

trasig kran för tionde gången. Personen ifråga borde anamma ett mer helhetstänk och 

förstå att det är mer kostnadseffektivt att byta ut kranen redan efter de första 

gångerna, menar konsultchefen. Det här sättet att tänka kan kopplas till Aggestams 

(2008:16) moderna ekonomiska hjälte som finner vinst, tillväxt och affärsmöjligheter 

viktigt.  

 

4.1.2 Annonser 

”Som sökande är du engagerad, kreativ och flexibel.” 

(Bilaga B, annons 1) 

I Rekrytering AB:s platsannonser återfinns många entreprenöriella egenskaper som 

nämnts av både bemanningsansvarig och konsultchefen under intervjuerna. Det 

framgår tydligt att vissa egenskaper återkommer upprepade gånger i platsannonserna, 

vilket sammanfaller med vad som uttryckts under intervjuerna. Majoriteten av de 

undersökta platsannonserna söker efter en engagerad person att anställa vilket både 

konsultchefen och bemanningsansvarig klart uttryckt som en viktig egenskap att 

besitta. Rekrytering AB använder ordet engagerad i annons 5 där de eftersöker en 

semestervikarierande bröddistributör där det uttryckligen står att ”då du själv 
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kommer få ansvara över din arbetsdag är det viktigt att du är engagerad och 

ansvarstagande i ditt arbete”. I annons 1 eftersöks också en engagerad person till ett 

administratörsjobb inom sortimentsutveckling. I annons 2 letar Rekrytering AB efter 

en arbetstagare som brinner för service och skötsel. Ordet ”brinner” kan kopplas till 

engagerad som både konsultchefen och bemanningsansvarig belyser som en viktig 

egenskap. I annons 3 sökes en engagerad student till ett extraarbete inom lager. 

Annonserna 4 och 5 nämner återigen engagerad som en önskvärd egenskap. Likaså 

annons 6, som efterfrågar personer till en logistikavdelning, nämner engagerad och i 

annons 7 sökes en gruppchef med mycket driv, vilket kan kopplas till att vara 

engagerad. Slutligen nämns engagerad även i annons 9 där det eftersöks en 

medarbetare till kundtjänst som är ”serviceinriktad, engagerad och ansvarstagande”.  

 

Flexibilitet är ett annat ord som både konsultchefen och bemanningsansvarig påpekar 

som en viktig egenskap och som exempelvis återfinns i annons 1. Däremot handlar 

tjänsten i annonsen mer om att vara flexibel eftersom Rekrytering AB söker en 

student som kan kombinera studier och extrajobb. Även annons 3 söker en student 

som är flexibel vilket kan tolkas som att det inte är egenskapen som efterfrågas 

specifikt till arbetsuppgifterna utan att vara flexibel för att ens ha tid för att ha ett 

extrajobb. Annons 2 beskriver också flexibilitet men här går det inte att återfinna att 

det är önskvärt på grund av att kombinera studier med arbete, eftersom tjänsten är en 

heltidstjänst under begränsad tidsperiod. I annons 6, som söker efter personer till 

deras logistikavdelning, går det att knyta an deras önskan om en flexibel person som 

kan hålla många bollar i luften med att arbetsuppgifterna under punktlistan är relativt 

varierande. 

 

Konsultchefen berättar i intervjun att hen inte kopplar samman entreprenörskap till 

en specifik ålder, medan bemanningsansvarig menar att de jobben som riktar sig till 

människor som har en annan huvudsaklig sysselsättning är perfekta för en 

entreprenör. Här finner vi en motsättning jämfört med vad som skrivs i annonserna 

av företaget. Många av de utlagda annonserna vill att den sökande ska vara 

studerande vilket innebär att det med störst sannolikhet är unga personer som 

efterfrågas. Det går inte i linje med den tidigare beskrivningen under intervjuerna 

med entreprenören som ålderslös utan leder istället till att de stoppar in entreprenören 

i ett ungt åldersfack.  
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Vidare eftersöks en fastighetsreperatör i annons 4 som är kostnadsmedveten och 

resultatinriktad vilket stämmer överens med vad konsultchefen tidigare har sagt 

angående att det är allt viktigare att ha ett affärssinne och ett helhetstänk. 

Fastighetstjänsten är en praktisk tjänst, precis som konsultchefens tidigare nämnda 

exempel med vaktmästaren och den trasiga kranen, vilket vi finner intressant då till 

synes enkla jobb kräver ett kostnadstänk av arbetstagaren. 

 

4.2 Beteende 
4.2.1 Intervjuer 

”Det är många yngre som till exempel har varit idrottsintresserade, spelat 

lagidrotter och så vidare, har oftast en annan erfarenhet även om man inte har 

jobbat.” 

(Bemanningsansvarig, 2018-04-24) 

Vi lämnar stundtals vårt fokus på entreprenöriella och/eller efterfrågade egenskaper i 

intervjuerna och flyttar istället detta fokus till erfarenhet. Erfarenhet kopplar vi till 

beteendeperspektivet som har presenterats som en motsats till egenskapsbeteendet i 

teorin (Gartner, 1988). Även om bemanningsansvarig anser att det är personligheten 

som är avgörande när det kommer till de flesta rekryteringar inom de flesta branscher 

så påpekar denne att det även finns andra aspekter som spelar in. Båda 

respondenterna nämner flera andra aspekter som påverkar personligheten och dess 

medföljande egenskaper, varav erfarenhet är den aspekt som förekommer flest 

gånger under intervjuerna. Erfarenhet beror på arbetsuppgifterna och 

bemanningsansvarig gör därför skillnad på arbetare och tjänstemän. När det kommer 

till tjänstemän efterfrågas mer specifika kompetenser för att klara av 

arbetsuppgifterna och kunna vara mer självgående. För tjänstemän är det även 

viktigare med erfarenhet än för arbetare. Bemanningsansvarig påpekar dock att 

erfarenheten inte behöver gälla själva arbetsmarknaden, utan det kan vara att den 

sökande har erfarenhet av lagsport och jobbat mot ett (faktiskt) mål och därför har 

erfarenhet av engagemang på det sättet. ”Där kan jag se att det är många yngre som 

till exempel har varit idrottsintresserade, spelat lagidrotter och så vidare, har oftast en 

annan erfarenhet även om man inte har jobbat liksom.” (Bemanningsansvarig, 2018-

04-24). Bemanningsansvarig pratar allmänt om erfarenhet och nämner ingenting om 

att det är specifika kompetenser för arbetsuppgifterna som ständigt efterfrågas vid 

rekrytering. 
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Eftersom erfarenhet kan innebära flera olika saker riktar vi in intervjun på utbildning, 

och om utbildning kan påverka erfarenheter. När vi ställer denna fråga om utbildning 

så svarar bemanningsansvarig att en universitetsutbildning kan innebära att den 

sökande har fått ta mycket eget ansvar och på så sätt erhållit den erfarenheten, men 

att själva utbildningen inte påverkar. Konsultchefen påpekar att det är viktigt att hålla 

reda på vilken utbildning som är krav vid anställning, respektive meriterande.  

 

Det verkar dock inte som att någon av respondenterna tycker det är av intresse att 

utbilda personer till att bli entreprenörer utan menar att entreprenöriella egenskaper 

istället fås per automatik genom vissa examina. Det har dock införts i skolans värld 

att entreprenörskap ska beröras redan från tidig förskoleålder (Skolverket, 2017). 

Skolverket (2017) beskriver att ”eleverna utvecklar kunskaper som främjar 

företagande och innovationstänkande” under sin skolgång och att eleverna ska 

utveckla ett förhållningssätt som främjar entreprenörskap (Skolverket, 2015). Det 

kan vara av intresse att företag och rekryterare i allmänhet och de två respondenterna 

i synnerhet har vetskap om att entreprenöriella egenskaper och beteenden inte enbart 

är nåbara genom en högre vidareutbildning utan redan i grundskolan. Eftersom 

mycket av det som efterfrågas enligt konsultchefen och bemanningsansvarig är 

entreprenöriellt ser vi det som positivt att det tidigt läggs fokus entreprenörskap i 

grundskolan. Det skapar möjligheter för fler arbetstagare i framtiden matchar med 

arbetsgivarens önskemål om att vara entreprenöriella då fler än tidigare har skolats i 

entreprenörskap. 

 

Erfarenhet väger tyngre än utbildning, enligt bemanningsansvarig. ”Ju mer erfarenhet 

du har desto mer...självklart...kan du ju då veta om dig själv, vad du vill och vad du 

går för.” (Bemanningsansvarig, 2018-04-24). Ju äldre man blir, desto mer erfaren blir 

man, säger bemanningsansvarig när ålder kommer på tal. Det behöver dock inte 

alltid vara positivt då man även blir mer bekväm med vad man jobbar med. 

Bemanningsansvarig nämner även praktiska hänsyn när en person väljs vid 

rekrytering – nu när det närmar sig sommar måste den som rekryteras vara tillgänglig 

hela sommaren. 

 

Enligt konsultchefen finns det branscher där egenskaper inte är lika viktiga, till 

exempel IT-branschen. Där spelar kunskaper mycket större roll. När vi frågar hur 
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mycket värderingar som läggs i utbildning vid rekrytering får vi svaret att en gedigen 

utbildning med mer kontakt med arbetslivet kan ge en bättre insikt i vad som går hem 

utanför skolvärlden. Vissa utbildningar kan ge mer drivna personer, men drivet kan 

också bero på tidigare jobb eller uppväxt. Förutom exemplet med IT-branschen 

nämns inte mycket om själva utbildningens påverkan på efterfrågad kunskap och 

kompetens. Många gånger bryr sig kunden inte om utbildning utan snarare vilken 

erfarenhet den sökande har, och då kan erfarenhet innebära delar av utbildningen 

eller praktik. Precis som bemanningsansvarig anser konsultchefen att en lär känna sig 

själv ju äldre en blir, men att det egentligen har med hur mycket erfarenhet personen 

har och inte med själva åldern att göra. ”Vi blir ju som man umgås.” (Konsultchefen, 

2018-04-24). Med detta menar hen att om personen har varit på flera företag har 

denne upptäckt mer och sett hur andra är och hur de beter sig, och kan då lättare 

anpassa sig och även bete sig på det sättet. 

 

En annan aspekt som vi fann av värde att undersöka var om kön kan ha någon 

påverkan på egenskaperna. Bemanningsansvarig är i sitt svar tydlig med att hen anser 

att det inte finns någon påverkan då hen har lika många killar som tjejer rekryterade. 

Inledningsvis delar konsultchefen samma uppfattning och menar att människan inte 

föds till man eller kvinna utan formas av miljö, olika erfarenheter och bakgrunder. 

”Man formas utefter de man umgås med, som sagt.” (Konsultchefen, 2018-04-24). 

Vidare tillägger hen att yngre tjejer uppvisar något mer engagemang och tänker mer 

långsiktigt på utvecklingsmöjligheter. Killar som kommer direkt efter gymnasiet 

uppvisar en tendens att bry sig mer om pengar. Vilket jobb de söker spelar mindre 

roll, de vill bara ha ett jobb som ger dem en inkomst.  

 

”Alla de personerna jag har haft någon slags kontakt med har varit 

egna...på det sättet.” 

(Bemanningsansvarig, 2018-04-24) 

När vi senare in i båda intervjuerna leder in på att driva eget är de båda 

respondenterna eniga om att det är positivt om den som ska rekryteras har drivit eller 

driver eget. Bemanningsansvarig menar på att den som drivit eget oftast visar på ett 

stort engagemang och driv av att tjäna pengar, och därför är väldigt flexibel. När vi 

frågar om vad bemanningsansvarig tänker på när denne hör ordet ”entreprenör” är 

det främst någon som driver eget som kommer upp. Bemanningsansvarig pratar då 
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utifrån egen erfarenhet och säger att alla entreprenörer denne kommit i kontakt med 

har varit egna och därför kopplas entreprenörer ihop med att driva eget. Sen vad det 

är som entreprenören driver kan vara väldigt olika, det behöver inte vara 

tjänstemannamässigt. Bemanningsansvarig tänker på entreprenörer som en person 

som har en idé och vill utveckla den. Entreprenören vill bli framgångsrik, den hittar 

alltid lösningar och ställer alltid upp. Det är främst Isabella Löwengrip som kommer 

upp när bemanningsansvarig tänker på ordet entreprenör. Att denne får upp en bild 

av Blondinbella, som Löwengrip tidigare kallades, kan enligt hen själv bero på sin 

egna unga ålder och att hen är uppväxt med Isabella Löwengrips framgång och även 

kopplar henne till en enskild person med entreprenöriella egenskaper. När vi berör 

ämnet entreprenörskap nämner bemanningsansvarig hårt arbete och pengahantering. 

Anledningen till det är även personlig, då bemanningsansvarig har en pappa som är 

egenföretagare. 

 

Även konsultchefen kopplar ihop entreprenören med någon som driver eller har 

drivit eget. ”Nu tänker jag entreprenör – starta eget.” (Konsultchefen, 2018-04-24). 

Respondenterna knyter an entreprenören till ett beteende av att driva eget, snarare än 

till entreprenöriella egenskaper. Att respondenterna beskriver entreprenören som 

egenföretagare istället för med egenskaper går i hand med Gartners (1988) 

problematik med att definiera entreprenöriella egenskaper. Respondenterna kopplar 

entreprenören och entreprenörskap till teorins ursprungliga idé – att skapa 

organisationer. Vi får dock uppfattningen av att respondenterna anser att beteende 

och egenskaper kan kopplas till varandra, och att entreprenöriella egenskaper 

generellt är efterfrågade vid rekrytering. Att snarare associera entreprenören med 

företagsstartande istället för att definiera denne genom entreprenöriella egenskaper 

finner vi även hos Forslund (2002:54) som hävdar att kopplingen mellan 

entreprenörskap och företagsskapande är centralt för den akademiska litteraturen 

inom ämnet. Då entreprenören oftast kopplas till entreprenörskap hamnar fokus på 

vad entreprenören gör (Forslund, 2002:55), det vill i detta fall säga startar företag. 

Från vad som framgår i intervjuerna förhåller sig respondenterna till samma 

definition som denna teori. Om sedan beror på problematiken att definiera en 

entreprenör eller att respondenterna refererar till personliga kopplingar till 

entreprenörskap kan vi inte vara säkra på. Då bemanningsansvarig nämner sin pappa 
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och Isabella Löwengrip som exempel får vi anta att personliga referenser i alla fall 

spelar en betydande roll. 

 

Konsultchefen ser egenföretagande som någonting positivt då det innebär att 

personen har gjort mycket själv, men lägger till att det endast gäller om personen har 

lyckats med sitt företag. ”Rent generellt...så är det oftast positivt för då har man ju 

fått göra mycket själv så att säga, om det nu har gått bra för det här företaget. Det är 

ju faktiskt nummer ett skulle jag säga.” (Konsultchefen, 2018-04-24). Därför tänker 

konsultchefen att entreprenören är en driven person som redan har lyckats, eftersom 

att konsultchefen jobbar med rekrytering träffar denne på entreprenören i ett stadie 

då den har möjlighet att be om hjälp om rekrytering och bemanning. Entreprenören 

lägger ner mycket tid på sitt entreprenörskap och det ska vara kvalitet ut i 

fingerspetsarna. När vi kommer in på entreprenörskap berättar konsultchefen att 

denne inte hör ordet entreprenörskap särskilt ofta, men att det handlar om vad 

entreprenören brinner för och hur den jobbar för att nå sina mål. Konsultchefen 

nämner igen att entreprenörskap handlar om kvaliteten i vad entreprenören gör. 

Senare in i intervjun frågar vi varför konsultchefen anser att entreprenören måste ha 

lyckats med sitt företag för att det ska ses som fördelaktigt att entreprenören har 

drivit eget, och hur konsultchefen tolkar lyckandet. Konsultchefen påpekar att det 

ibland kan handla om att entreprenören inte lyckats med sitt företag men är väl 

medveten om varför. Det kan till exempel handla om marknadsföringen, fel tidpunkt 

eller pengar. Det viktiga kanske då inte är om företaget lyckades eller inte, utan vad 

entreprenören svarar om denne får frågan varför det inte lyckades. Konsultchefen 

menar på att om entreprenören visar på att denne har fortsatt försöka och lagt ner tid 

och undersökt varför, kan det fortfarande vara någonting bra. Däremot inflikar 

konsultchefen med att det även beror mycket på personligheten om en entreprenör 

lyckas med sitt företag eller inte. Vi finner här en koppling mellan personlighet och 

beteende när det kommer till att driva eget. När vi knyter an detta till teorin kopplar 

vi därmed att egenföretagande handlar om att lyckas, vilket leder oss till den 

individuella entreprenöriella hjälten som alltid uppnår detta ideal (Gartner, 1988). En 

intressant aspekt som däremot går emot detta manliga hjälteideal är värd att nämna 

här: Tedmanson och Essers (2016) antagande om att normen av den entreprenöriella 

hjälten appliceras på män och att kvinnor sällan porträtteras som denna hjälte 
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stämmer inte överens med bemanningsansvarigs personifiering av entreprenören, 

vilken är Isabella Löwengrip. 

 

När vi i intervjun pratar om huruvida entreprenören ska kunna anställas i ett företag 

samtidigt som denne driver eget, nämner konsultchefen att entreprenören inte kan ha 

sitt egna vid sidan av. Eftersom entreprenören brinner för vad hen gör samtidigt som 

hen har flera olika saker på gång så kan det bli svårt att urskilja vad detta är – och då 

kanske hen inte längre är en entreprenör, menar konsultchefen. Denna syn på 

entreprenören går i hand med beteendeperspektivets antagande om att entreprenören 

slutar vara en entreprenör när denne upphör med sitt entreprenöriella beteende, då 

denne inte besitter några konstanta entreprenöriella egenskaper (Gartner, 1988). 

 

”Ska man starta eget idag så är man beroende av så många andra än en 

själv.”  

(Konsultchefen, 2018-04-24) 

En fråga vi själva var nyfikna på var huruvida entreprenören fungerar i en grupp på 

en arbetsplats, då entreprenören alltid porträtteras som en enskild individ och att det 

dessutom saknas en mer omfattande forskning på entreprenörens omvärld och sociala 

sammanhang (Forslund, 2002:177; Alsos, 2016). Respondenterna och Shane och 

Venkataraman (2000) delar uppfattning om att entreprenören alltid rör sig om en 

enskild person. Trots det faktum att bemanningsansvarig tänker på en enskild individ 

påpekar denne att entreprenören är en flexibel person som anpassar sig till sin miljö 

och därför kan anpassa sig till en grupp, både till den interna gruppen på företaget 

och sina kunder. Dessutom måste den entreprenör som har ett eget företag sälja in sig 

själv och sin produkt eller till sina kunder, och då kan den inte gå runt och bete sig 

illa i företaget den är anställd i, säger bemanningsansvarig. ”Så jag tycker absolut att 

man behöver kunna vara anpassningsbar, sen kanske man inte passar i alla 

grupper…” (Bemanningsansvarig, 2018-04-24).  

 

Även konsultchefen trycker på betydelsen av att sälja in sig själv som entreprenör 

eftersom att den är så beroende av andra. Att människor gillar dig och att du kan sälja 

in dig själv är avgörande för att lyckas som entreprenör. Konsultchefen påpekar även 

att det har med vilka kontakter entreprenören har sen innan, och vilka kontakter 

dennes föräldrar har. Att entreprenören är en enskild person som kör sitt eget race 
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verkar inte varken bemanningsansvarig eller konsultchefen se som ett problem när 

denne ska rekryteras in i en traditionell anställningsform i ett företag, då denne 

besitter en förmåga att anpassa sitt beteende efter miljön och gruppen. 

 

4.2.2 Annonser 

”Meriterande är om du har likvärdig erfarenhet med gott resultat sedan tidigare.” 

(Bilaga 2, annons 5) 

Med en snabb överblick kan vi konstatera att beteende får betydligt mindre plats i 

annonserna än egenskaper, vilket vi även kan se i intervjuerna. Det blir svårare att 

jämföra det efterfrågade beteendet i annonserna med respondenternas svar, och 

därför textanalysen i detta fall fokusera på tidigare erfarenhet och utbildning snarare 

än önskat beteende.  

 

När det kommer till vilket beteende som efterfrågas i platsannonser så söker 

företagen ofta personer som har en annan huvudsaklig sysselsättning när dessa ska 

rekryteras till deltidsanställningar, och här kopplar vi därför det entreprenöriella 

beteendet till entreprenörens egenföretagande. Det exempel på sysselsättning som 

nämns mest i annonserna är då att den sökande studerar. Respondenterna i våra 

intervjuer föreslog eget företagande som en alternativ sysselsättning. Att personen i 

fråga då driver eget kan anses vara fördelaktigt vid rekrytering av 

deltidsanställningar trots att det inte är någonting som nämns i annonstexterna – men 

däremot påpekas i intervjuerna.  

 

Den erfarenhet som efterfrågas är arbetslivserfarenhet samt kompetenser och 

utbildning inom det område av arbetsuppgifter gällande tjänsten. Precis som 

nämndes i intervjuerna är entreprenörskap endast fördelaktigt om det rör sig inom 

samma område som den tjänst som annonsen gäller. I annons 5 anses det vara 

meriterande om dessa tidigare erfarenheter är av gott resultat. Detta kan vi koppla till 

konsultchefens uttryckta ställningstagande att entreprenörens egna företagande 

endast anses vara positivt vid rekrytering om företaget har lyckats. I annonserna är 

tidigare erfarenhet och utbildning ofta utskriven som merit snarare än krav och 

huvudfokus ligger på egenskaper och personlighet. 

 

När någon typ av erfarenhet efterfrågas är det som tidigare nämnts 

arbetslivserfarenhet eller erfarenhet av liknande arbetsuppgifter som förekommer i 
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samtliga av dessa annonstexter, medan utbildning förekommer mer sällan. I annons 4 

efterfrågas utbildning eller kunskaper inom området och i annons 8 anges en bra 

grund från en universitetsutbildning som ett alternativ till arbetslivserfarenhet, men 

det är ingen av annonserna som specifikt efterfrågar en utbildning. Detta stämmer 

överens med våra respondenters uppfattning om att erfarenhet väger betydligt tyngre 

än utbildning vid rekrytering, och att det allmänt är fördelaktigt med utbildning men 

att själva utbildningen har mindre betydelse.  

 

I annonserna efterfrågas sällan ett visst beteende utöver erfarenhet och utbildning. 

Det beteende som utskrivet förväntas av den rekryterade är i så fall hög kvalitet och 

produktivitet. Hög kvalitet av arbete är någonting som konsultchefen i vår intervju 

kopplar till just entreprenören. Efterfrågade beteenden som att sprida energi bland 

kollegor och arbeta för att effektivisera kan hittas i ett par annonser, men annars är 

det erfarenhet som får ta mer plats under beskrivningen av den sökandes profil. Dock 

ligger huvudsakligt fokus som tidigare nämnt främst på egenskaper.  

 

4.3 Rekrytering 
4.3.1 Intervjuer 

”Idag så går det inte att sitta och vänta och rulla tummarna på att folk ska söka sig 

till annonserna… utan mycket aktivt sitta och leta efter personer också.” 

(Konsultchefen, 2018-04-24) 

Konsultchefen beskriver under intervjun att Rekrytering AB tillsammans med 

kunden tar fram en kravprofil för den aktuella tjänsten. Utformningen av profilen 

sker i samråd mellan Rekrytering AB och kunden, men konsultchefen beskriver 

också att det är vanligt att denne försöker påverka kunden till att minska antalet 

punkter som krävs för tjänsten, för att istället göra dessa punkter meriterande. Det 

kan handla om kunskaper i viss programvara, tillgång till körkort och liknande. 

Formuleringen meriterande föredras av konsultchefen framför krav eftersom den 

förra vanligen genererar fler sökanden till tjänsten som utannonseras. Många gånger 

lyckas konsultchefen med sin påverkan. Resonemanget med färre krav till förmån för 

fler meriterande punkter känns igen från rekryteringens sociala antagande, där 

grunderna för rekrytering utgörs av engagemang snarare än att försök att mäta 

möjliga framtida prestationer. Att sänka antalet krav för att istället öka erfarenheter 

eller kunskaper som meriterande breddar sökurvalet, vilket också kan bädda för ett 
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större engagemang för att söka tjänsten. (Bolander, 2002:21). Konsultchefen visar 

här på en vilja till att möjliggöra personlig utveckling i tjänsten, att den som anställs 

ges möjlighet att lära sig samt utveckla färdigheter som hjälper genomförandet av 

tjänsten.  

 

Konsultchefen berättar också att arbetsuppgifterna idag i betydligt större utsträckning 

utgörs av att själv söka efter lämpliga kandidater till de kunder vars rekrytering 

Rekrytering AB sköter, istället för att förlita sig på annonseringen. ”Största 

utmaningen idag är att hitta lämpliga kandidater som själva är intresserade av att 

flytta på sig.” (Konsultchefen, 2018-04-24). När konsultchefen funnit en potentiell 

kandidat är det vanligt att bjuda in denne till ett möte eller en intervju. I de fall 

kandidaten redan har en pågående anställning beskriver konsultchefen att den första 

träffen brukar ske på en neutral plats och mer ses som ett samtal om kandidatens 

framtida karriär, snarare än en regelrätt intervju. 

 

”Största utmaningen just nu är att hitta lämpliga kandidater som själva är 

intresserade av att flytta på sig.” 

(Konsultchefen, 2018-04-24) 

För att försöka sälja in tjänsten och övertyga kandidaten om att våga ta språnget till 

en ny arbetsplats brukar konsultchefen fokusera på vilka utvecklingsmöjligheter som 

kommer med en ny anställning, förmåner som det rekryterande företaget erbjuder. 

Det blir under intervjun tydligt att konsultchefen ser rekryteringsprocessen som ett 

socialt samspel, där mötet mellan konsultchefen själv och kandidaterna är centralt 

och avgörande, dels för huruvida konsultchefen lyckas intressera en kandidat för 

tjänsten, men också för att utvärdera de kandidater som självmant sökt en tjänst. 

Ungefär hälften av rekryteringsbeslutet bottnar i personkemi, enligt konsultchefen. 

Det handlar om att gilla någon, att känna av att den här personen fungerar i gruppen. 

Det krävs god kontakt med kandidaterna och förståelse för vilja, behov och intressen, 

vilket Bolander (2002:17) lyfter som en viktig aspekt inom rekryteringens sociala 

ansats. Om ett krav från kunden och jobbannonsen inte är uppfyllt, men det uppstår 

god personkemi mellan kandidaten, företaget och konsultchefen, är det vanligt att 

företaget ändå väljer att anställa just den kandidaten, och sedan låta denne lära sig 

under sin första tid i företaget (Bolander, 2002:28). På frågan om vem som fattar det 

slutgiltiga beslutet om vilken kandidat som ska rekryteras, svarar konsultchefen att 
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det alltid är slutkunden, men att de kandidater som slutkunden valt hittills också 

alltid varit de som konsultchefen själv skulle anställt.  

 

”Driven, engagerad, lägger mycket tid på jobbet, många som vill att man ska göra 

det även om det blir mer och mer det här med balans mellan fritid och jobb.” 

(Konsultchefen, 2018-04-24) 

Konsultchefen menar att en entreprenör är väldigt efterfrågad och eftertraktad hos 

många företag. Detta går tvärt emot vad Alias, Hamzah och Yahya (2013) fann i sin 

studie, där entreprenörer i företaget möttes med stor misstro. En anställd 

entreprenörer kan bidra med ett större affärsfokus även i den vanliga dagliga 

verksamheten. Konsultchefen utvecklar resonemanget och beskriver då insikten att 

alla beslut får ekonomiska konsekvenser i slutändan och att bättre beslut bland annat 

ger lägre kostnader och en mer effektiv fördelning av de tillgängliga tidsresurserna. 

Dock lyfter konsultchefen ett varningens finger för att entreprenören i en traditionell 

anställningsform måste kunna skilja på vad som är efterfrågat av organisationen eller 

företaget och lägga sitt fokus på det. Detta sätter fingret precis på skillnaderna mellan 

rekryteringens psykometriska ansats och sociala ansats, där den förra rekryterar för 

organisationens skull och den senare ser en rekrytering som ett socialt kontrakt 

mellan båda parter (Bolander, 2002:27f). Den sociala ansatsens syn på rekryteringen 

som ett ömsesidigt kontrakt mellan parter ger då också att överenskommelsen för 

hur, när och i vilken utsträckning entreprenören ska kunna bedriva sitt 

entreprenörskap utanför anställningen, blir avgörande för huruvida ett kontrakt alls 

kan upprättas.  

 

Bemanningsansvarig på Rekrytering AB berättar att för bemanningsuppdrag får 

Rekrytering AB bestämma utformningen av annonsen i större utsträckning än vid 

direktrekrytering, även om kunden har specifika krav om exempelvis tillgänglighet 

och kompetens. Även bemanningsansvarig menar på att personligheten är det 

avgörande för huruvida rekryteringen blir av eller ej. ”Personligheten är väl det som 

efterfrågas mest egentligen. Ska man leta efter truckförare, visst att man behöver 

truckkort, men det är ju fortfarande i slutändan personlighet som är avgörande 

liksom.” (Bemanningsansvarig, 2018-04-24). Kompetenser är viktiga och för vissa 

tjänster, särskilt på tjänstemannasidan menar bemanningsansvarig, men kompetenser 

kan inte väga upp bristande personliga kvaliteter. För kandidater inom bemanningen 
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är kraven som Rekrytering AB ställer i annonserna de samma som kunden 

formulerat, men bemanningsansvarig poängterar att kommunikationen mellan 

kandidaten och rekryteraren är A och O.  

 

”De har ju kontaktat mig, jag har inte lagt upp en annons om detta utan de kontaktar 

mig för att de vill jobba och har hört om vårt företag och vad vi gör.” 

(Bemanningsansvarig, 2018-04-24) 

Bemanningsansvarig menar att entreprenörer definitivt är personer som är attraktiva 

att rekrytera. I de fall där bemanningsansvarig varit med om att rekrytera 

entreprenörer har dessa själva drivit på och hört av sig till Rekrytering AB och frågat 

om arbetsmöjligheter hos kunder. Bemanningsansvarig förtydligar att det givetvis 

hållits intervjuer som under en sedvanlig rekrytering. Fördelen med entreprenören 

som anställd i bemanningsform, menar bemanningsansvarig, är att entreprenören 

alltid ställer upp och är flexibel. Vanligen har denne en annan huvudsaklig 

sysselsättning, exempelvis ett eget företag, vilket ses som positivt och är någonting 

som bemanningsansvarig vill uppmuntra till. Även här flaggas det dock för risken att 

entreprenören blir för engagerad i sin egen verksamhet, och då försvinner från eller 

avsäger sig från bemanningsuppdraget. Bemanningsansvarig är väldigt tydlig med att 

denne alltid fått positiv respons på de entreprenörer som rekryterats in i 

bemanningsverksamheten. Den bild bemanningsansvarig målar upp av 

entreprenören, dennes arbetssätt och sättet som Rekrytering AB och 

entreprenörskandidater samarbetar för att möjliggöra för båda parter att vara tillfreds 

med överenskommelsen om uppdrag speglar väl rekryteringens sociala ansats och 

vikten av att båda parter har fattat ett (aktivt) beslut gällande rekryteringens vara eller 

icke vara (Bolander 2002:17).  

 

På frågan om det finns något problematiskt med att rekrytera en entreprenör till en 

traditionell anställningsform beskriver konsultchefen att det finns en risk att chefen 

närmast entreprenören inte har förmågan att ta till vara på entreprenörens alla 

sprudlande idéer. Konsekvensen skulle i så fall vara att entreprenören tröttnar när den 

känner att idéerna inte förvaltas och att företaget inte utvecklas. Om ledaren istället 

är duktig på att fånga entreprenörens alla nya förslag och kan implementera dessa är 

det en fördel att anställa en entreprenör. Här tangerar konsultchefen tanken om att 

entreprenören behöver ha utrymme att hitta och ta vara på möjligheter för att 
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överhuvudtaget kunna bedriva entreprenörskap (Shane & Venkataraman, 2000). 

Således handlar det inte enbart om att lyckas anställa en entreprenör utan även om att 

lyckas behålla denne i anställningen. Shane och Venkataraman (2000) betonar vikten 

av att de entreprenöriella möjligheterna är fria från kopplingar till effektiviseringar 

och eller förbättringar av den redan befintliga organisationen, utan istället handlar 

om möjligheter att skapa någonting nytt. Detta ställer alltså i slutänden högre krav på 

tjänsten entreprenören rekryteras till samt på chefen att våga erbjuda att söka efter 

och ta tillvara dessa möjligheter. Synen på entreprenören som konsultchefen 

beskriver står närmast det tredje perspektivet på entreprenörskap i organisationer 

som presenteras av Hjort (2003:149). Perspektivet behandlar strukturen i 

organisationen och huruvida kulturen och/eller ledarskapet behöver ändras i takt med 

att organisationen utvecklas (Hjort, 2003:150). Att anställa en entreprenör skulle 

förmodligen ställa andra krav på organisationen och chefen, men varken 

konsultchefen eller bemanningsansvarig reflekterar vidare över detta. 

Bemanningsansvarig berättar att hen inte upplever något negativt med att anställa en 

entreprenör förutom att personen kan bli för engagerad i sin egna verksamhet vid 

sidan av och att det kan gå ut över den andra tjänsten.  

 

Trots att övervägande fokus på personlighet och socialt samspel i rekryteringen 

bekräftas av både konsultchefen och bemanningsansvarig, beskriver de båda 

samtidigt ett rekryteringsförfarande som drar starkt åt den psykometriska ansatsen, 

som rekommenderas för att ”lyckas med att anställa rätt person” (Bolander, 2002:8). 

Modellen gör inte skillnad mellan personer utan urvalskriterierna är tydliga och 

rättvisa i den bemärkelsen att de är samma för alla sökanden. Ett objektivt 

beslutsfattande blir med denna metod, och tro på den psykometriska ansatsens 

antaganden, möjlig. (Bolander, 2002:8) 

 

Både konsultchefen och bemanningsansvarig ställer sig positiva till att rekrytera 

entreprenörer. Mycket av det konsultchefen och bemanningsansvarig uttrycker under 

intervjuerna faller in under rekryteringens sociala ansats: att möjliggöra personlig 

utveckling, att ha en god kontakt och en ömsesidighet i relationen mellan 

arbetsgivare och arbetstagare, att upprätthålla det sociala kontraktet mellan båda 

parter och att erkänna det ömsesidiga valet parterna emellan (Bolander, 

2002:17;21;27f). Vikten av den personliga kontakten betonas också av båda 
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respondenterna. Det ska ”kännas rätt” och kandidaten ska vara lätt att kommunicera 

med. Konsultchefen uttrycker att meriter inte kan ersätta personligheten, och att ett 

bra första intryck kan vara nog så viktigt, för att inte säga avgörande. Att basera 

uppfattningen av en kandidat baserat på det första intrycket, eller i alla fall den första 

utvärderingen av dennes egenskaper och personlighet, är inte ovanligt, med följden 

att dessa uppfattningar av kandidaten blir de som kommer att dominera. Ett bra 

intryck kan därmed sprida ljus över mindre ljusa sidor, och ett mindre bra intryck 

skugga även positiva sidor hos en kandidat. (Bolander & Sandberg, 2013) 

 

Gemensamt för konsultchefen och bemanningsansvarig är att båda (i någon mån) 

definierar en entreprenör som någon som startar och/eller driver företag, vilket går i 

linje med Forslunds (2012:177) resonemang kring vad entreprenörskap definieras 

som. Denna definition får till följd att båda respondenterna, när vi diskuterar 

rekrytering av entreprenörer, utgår från att det i någon fas av entreprenörens liv har 

startats ett företag. Konsultchefen beskriver det som att det kan ha funnits ett eget 

företag tidigare, medan bemanningsansvarig lägger större fokus på att det finns ett 

existerande företag och att entreprenören vill använda en traditionell anställning som 

komplement. Denna definition av en entreprenör blir problematisk, eftersom 

entreprenörskapet begränsas till det egna företaget. Så fort det inte finns ett eget 

företag, finns då inte heller en entreprenör (Forslund, 2012:177).  

 

4.3.2 Annonser 

”Du kommer arbeta i ett framgångsrikt och energifullt team, samtidigt som du 

kommer få utveckla och arbeta med idéer på egen hand.” 

(Bilaga B, annons 8) 

Under intervjuerna framhöll båda respondenterna att personligheten hos en kandidat 

väger tyngre än kvalifikationer och meriter när det kommer till själva 

rekryteringsbeslutet. Detta återspeglas i de annonser vi valt att studera, där stor plats 

ges åt beskrivningar av önskvärda personliga egenskaper och formella erfarenhets- 

eller kunskapskrav i majoriteten av fallen nästan helt utelämnats till förmån för att 

istället beskriva dessa som meriterande.  

 

Arbetsuppgifterna är i fyra av annonserna (annons 2, 6, 7 och 9) utskrivna och 

formulerade i punktform, men kompletteras i de flesta fall med utförligare löpande 

beskrivningar av vad arbetet innebär. De utförliga beskrivningarna återfinns vanligen 
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före punktlistan. Ett exempel på en annons där en mer utförlig beskrivning ges är 

annons 2, där annonsens andra stycke beskriver arbetsuppgifterna som varierande 

och roliga och även använder olika adjektiv för att ge en bild av arbetsplatsen med 

trevliga arbetskamrater och en god arbetsmiljö. Annons 2 är också den enda 

annonsen som lyfter fram möjligheter till personlig utveckling, men det specificeras 

inte närmare hur eller med vilka medel denna personliga utveckling kan uppnås 

under anställningens tidsperiod om 6 månader. Den av de övriga annonserna som 

kommer närmast att beröra personlig utveckling är annons 8, där möjligheterna att 

göra karriär inom företaget anges vara stora, men inte fördjupas ytterligare i texten. 

 

Annons 3, 4, 5 samt 8 saknar helt punktlistan för att övergripande beskriva 

arbetsuppgifterna. Det innebär dock inte att de beskrivande texterna rörande 

arbetsuppgifterna är längre än i andra annonser. I annons 3 beskrivs 

arbetsuppgifterna med fyra ord (plock, pack, sedvanligt lagerarbete) och i annons 5 

med tre ord (distribuerar, marknadsför, säljer). Annons 8 beskriver dels att den 

sökande ska ”leverera casinospel i världsklass” och dels att de arbetsuppgifter som 

erbjuds är ett “stimulerande programmeringsarbete”, utan att närmare nämna vad där 

ingår. Annons 4 har den längsta och mest detaljerade beskrivningen av vilka 

arbetsuppgifter som ingår i tjänsten, där texten upptar flertalet rader. Annons 1 

saknar helt beskrivning av vilka arbetsuppgifter som ingår i tjänsten, annat än att de 

är analyserande, administrativa och utvecklande. Av rubriken att döma går det att 

utläsa att arbetet har någonting med sortimentsutveckling att göra.  

 

Två av annonserna, annons 1 respektive 3, avser deltidsjobb, där ”annan huvudsaklig 

sysselsättning” uttrycks som nödvändig för att en kandidat ska vara aktuell för 

rekrytering. Övriga annonser är antingen tillsvidareanställningar på heltid, eller 

tidsbegränsade vikariat på heltid. Tjänster som förutsätter en annan huvudsaklig 

sysselsättning beskrivs av bemanningsansvarig som lämpliga för entreprenörer att 

kombinera med sitt eget företag (vilket är bemanningsansvarigs egen definition av att 

vara entreprenör), eftersom det kan ge en stadig sidoinkomst utan att inkräkta alltför 

mycket på den egna verksamheten. 

 

Bland de studerade annonserna utmärker sig annons 5 och 8 särskilt då de betonar 

möjligheten till att själv vara med och bestämma över sin arbetssituation och dagliga 
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planering. I annons 1 respektive annons 3, som berör studenter eller personer med 

annan sysselsättning motsvarande minst 50%, uttrycks att arbetstillfällena är 

oregelbundna med men minimiomfattning, men det klargörs inte i vilken mån 

kandidaterna själva kan påverka utläggningen av denna omfattning. Övriga annonser 

saknar beskrivning över vilken inflytande kandidaten har över sin egen 

arbetssituation. 

 

Det finns ingen enhetlig bild över vilken information som lämnas i de studerade 

annonserna. Gemensamt för dem alla är att arbetets omfattning presenteras, vilken 

typ av anställning det rör sig om samt vilken tidsperiod i de fall tidsperioden är 

begränsad. Annons 8 är den enda annonsen som uttrycker att kandidaten bör se 

anställningen som långsiktig, utöver informationen att det är en tillsvidareanställning 

med heltidsomfattning. Vilken information som lämnas i annonserna avgörs, enligt 

konsultchefen och bemanningsansvarig, i slutändan alltid av kunden. Utbytet av 

information är viktigt inom rekryteringens sociala ansats där en lyckad rekrytering 

förutsätter att ”både rekryterare och sökande har realistisk information om varandra” 

(Bolander, 2002:21). Om informationen parterna emellan av någon anledning blir 

bristfällig, antingen genom att inte vara tillräckligt tydlig eller genom att någon av 

parterna undanhåller information (exempelvis att företaget undanhåller en 

kommande omorganisering eller att kandidaten undanhåller tidigare misslyckanden), 

riskerar båda parterna att bli besvikna och den ömsesidiga sociala relationen att 

skadas. (Bolander, 2002:21) Den psykometriska ansatsen menar istället på att varken 

människor, arbetsplatser eller arbetsuppgifter förändras i någon större utsträckning, 

vilket skulle kunna användas som argument för att lämna ofullständig information 

om exempelvis arbetsuppgifter eller utvecklingsmöjligheter, med tanken om att dessa 

bör likna kandidatens tidigare erfarenheter eller föreställningar (Bolander, 2002:27).  

 

Analysen av intervjuerna respektive annonserna har hittills grundat sig i den 

psykometriska respektive den sociala ansatsen, med hänsyn till diskussionen kring 

huruvida entreprenören definieras utifrån sina egenskaper eller ett särskilt beteende. 

Den psykometriska ansatsen fokuserar på kandidatens egenskaper och vilken som är 

den optimala sammansättningen av dessa för att kandidaten ska vara lämplig att 

rekrytera (Bolander, 2002:6f) Den sociala ansatsen fokuserar hellre på kandidatens 

beteenden och betonar vikten av att se både kandidaten och arbetet som sådant som 
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föränderligt. (Bolander, 2002:16f) Varken den psykometriska eller den sociala 

ansatsen kan, eller bör, dock ses som ett rättesnöre för hur rekrytering ska 

genomföras. (Bolander, 2002:208) Den psykometriska ansatsens fokus på 

kandidatens egenskaper tenderar att helt blunda för hur denne använder sina 

egenskaper, liksom den sociala ansatsens fokus på kandidatens beteende utelämnar 

vidare reflektioner över vilka egenskaper som ligger till grund för ett särskilt 

beteende. Därför bör istället fokus ligga på användandet av den information som 

samlas in kring kandidaterna: hur kan informationen bli meningsfull snarare än vad i 

informationen som verkar meningsfullt. (Bolander, 2002:208). Således behöver 

informationen som presenteras i annonserna ha möjlighet att bli meningsfull för 

entreprenörer, om dessa är önskade att rekrytera. Därför blir också det avgörande för 

vilken information som lämnas i annonserna, rekryteraren eller kundens syn på vad 

eller vem en entreprenör är. Detta exemplifieras utmärkt av det faktum att 

bemanningsansvarig tydligt menar på att annonserna som innehåller information om 

att tjänsten förutsätter en annan huvudsaklig sysselsättning, utgör ypperliga tillfällen 

att rekrytera entreprenörer. Detta eftersom bemanningsansvarig likställer 

entreprenören med en person som driver sitt eget företag.  
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5 Diskussion 
Den teori som vi har presenterat utgår från att entreprenören antingen besitter 

entreprenöriella egenskaper som denne föds med eller skapar sig ett entreprenöriellt 

beteende med hjälp av erfarenhet och den yttre omvärlden. Paradoxen ”född” eller 

”skapad” separerar dessa två perspektiv på entreprenören. Enligt teorin borde vilket 

synsätt en rekryterare eller arbetsgivare förutsätter sig alltså påverka om det är 

entreprenöriella egenskaper eller beteende som denne tittar på om nu en entreprenör 

efterfrågas. Detta innebär även att huruvida en entreprenör är efterfrågad som 

arbetstagare i en traditionell anställningsform med sina egenskaper eller med sitt 

beteende är två olika frågor. 

 

Från vad som framkommer i empirin stämmer inte teorin om två separata perspektiv 

där egenskaper och beteende kan särskiljas från varandra med de två rekryterarnas 

egna uppfattningar. Våra respondenter pratar om egenskaper och beteende överlag, 

men vi får anta att entreprenöriella egenskaper och entreprenöriellt beteende kan 

appliceras på detta. Vad som efterfrågas främst vid rekrytering är personligheten hos 

den sökande, vilket kopplas till efterfrågade egenskaper såsom engagemang, driv och 

flexibilitet. När egenskapen driven nämns så följer snarare en redogörelse för hur 

personen utför sitt jobb genom att leverera kvalitet oavsett arbetsuppgift, istället för 

vad som karaktäriserar att vara driven som person. Vi kan tolka detta som att trots att 

driven presenteras som en egenskap, definieras utifrån ett visst beteende. I detta fall 

märks det tydligt att de två perspektiven inte kan separeras utan att de snarare kan 

kopplas ihop. Detta blir ännu tydligare när en av våra respondenter i sin intervju 

uttryckligen säger att erfarenhet påverkar personligheten. Denne menar då att tidigare 

arbetslivserfarenhet formar personligheten hos den sökande, och vi kan därför 

konstatera att vid rekrytering så frångås den traditionella teorin om att separera 

egenskaper och beteende. 

 

När vi nu analyserar empirin kan vi konstatera att där finns en koppling mellan 

egenskaper och beteende som inte beaktas tidigare i teorin. Vi har hittat ett teoretiskt 

gap i definitionen av entreprenören, som endast behandlar egenskaper och beteende 

var för sig. Vi föreslår därför aningen djärvt att den föråldrade teorin om de två 

perspektiven – egenskapsperspektivet och beteendeperspektivet – kan behöva 

utvecklas till ett tredje perspektiv där kombinationen av dessa två perspektiv och 
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deras påverkan på varandra får definiera entreprenören. Detta gap innebär att vår 

fråga huruvida entreprenören rekryteras eller inte får ett helt annat svar. Att definiera 

entreprenören och sedan placera denne i en traditionell anställningsform tar en helt 

ny vändning när resultatet från empirin inte korrelerar med teorin.  

 

Tidigare nämndes att rekryterarens definition av entreprenören, om den grundar sig i 

egenskaper eller beteende, borde påverka om entreprenören efterfrågas eller inte. 

Entreprenöriellt beteende kan vara eftertraktat men inte entreprenöriella egenskaper, 

och vice versa, och vilken utgångspunkt rekryteraren har kommer därför enligt teorin 

att avgöra vilket som tas i beaktning vid rekrytering av entreprenören. Enligt empirin 

blir inte detta längre problematiskt då rekryteraren snarare anser att egenskaper och 

beteende går hand i hand. Entreprenöriella egenskaper genererar ett entreprenöriellt 

beteende. Det entreprenöriella beteendet framkallar entreprenöriella egenskaper. 

Båda perspektiven kommer uppmärksammas och inte var för sig utan tillsammans.  

 

Baserat på den empirin som har framlagts och analyserats framgår det att de två 

respondenterna har en syn på entreprenörskap som karaktäriseras av startande och 

drivande av eget företag. De pratar generellt om att driva företag som något positivt 

och utgår även, möjligen omedvetet, från ett driva-eget-perspektiv när de svarar på 

frågorna. Detta framgår exempelvis när bemanningsansvarig utgår från att 

entreprenören driver ett eget företag vid sidan om sin anställning hos Rekrytering AB 

på frågan om det finns något negativt med att anställa en entreprenör. Detta är bara 

ett av många exempel där de två respondenterna i rekryteringen har fastnat i en 

definition där en entreprenör driver eget företag. Den presenterade litteraturen 

beskriver entreprenören som så mycket mer än bara en person som driver eget vilket 

blir problematisk när både respondenterna har uppfattningen om att en entreprenör 

drivet eget samtidigt som de har en önskan om att anställa fler entreprenörer. Det 

finns flera olikheter mellan den presenterade teorin och empirin varav en aspekt 

handlar om att vara född som entreprenör eller om det är något som man kan bli. 

Respondenterna gör inte åtskillnad mellan egenskaper och beteende, vilket teorin 

gör, utan de anser att egenskaper genererar beteende och vice versa.  

 

Den teori som har presenterats beskriver hur akademin har brottats med att finna en 

enad definition av entreprenörskapsbegreppet. Det verkar däremot som 
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respondenterna inte har ett behov av att definiera vem entreprenören är utan det 

fungerar i praktiken att ha olika definitioner av en entreprenör och ändå bedriva 

rekrytering av entreprenörer. Frågan är om det är av relevans att akademin fortsätter 

sträva efter en enighet för entreprenörskapsbegreppet när det inte verkar vara 

speciellt betydelsefullt för företagsvärlden. Fortsättningsvis behöver akademin 

kanske inte ta hänsyn till företagens definition av entreprenören som en företagare 

eftersom företagen således inte har ett behov av att beakta de olika definitionernas 

motstridighet, då de inte är särskilt betydelsefulla i praktiken. Dock kan det uppstå 

problem om akademins olika definitioner står långt ifrån företagens synsätt på 

entreprenören och entreprenörskap. Om entreprenörskapsutbildning baseras på teorin 

om entreprenörskap blir det svårt att uppstå konsensus mellan utbildningen och 

företagsvärlden. Vad vi kan utläsa av empirin så efterfrågas entreprenörer till en 

traditionell anställningsform, men då måste den utbildade entreprenören också vara 

samma entreprenör som efterfrågas.  

 

Entreprenörer uppfattas av både konsultchefen och bemanningsansvarig som möjliga 

rekryteringar. Framförallt bemanningsansvarig tolkar begreppet entreprenör som en 

person som startar företag, vilket får till effekt att en möjlig rekrytering för en sådan 

person endast kan omfatta anställning på mindre än heltid, alternativt att det 

eventuella egna företaget ännu enbart drivs i liten skala och/eller som bisyssla.  

 

Avgörande för huruvida en entreprenör är efterfrågad och i förlängningen 

anställningsbar i en traditionell anställningsform blir i slutänden en fråga vars svar är 

baserat på rekryterarens och företagets syn på vad en entreprenör är. Begreppet är 

inte entydigt, utan tvärtom snårigt och med närmast lika många betydelser som det 

finns personer att tolka det. Är en entreprenör en person som själv startar och driver 

företag blir möjligheten till anställning i ett annat företag liten. Ses entreprenören 

som en person som ser möjligheter och har modet att agera på dem, blir de praktiska 

möjligheterna för själva anställningen lättare, med kraven på organisationens 

mottagande av entreprenören större. Definieras entreprenören utifrån särskilda 

egenskaper behöver rekryteraren och organisationen ta ställning till huruvida de 

anser egenskaper vara medfödda och statiska, ständigt närvarande men aldrig 

utvecklingsbara, eller möjliga att skapa och utveckla, lära och forma. Är det 

sistnämnda fallet behöver rekryteringsprocessen ta ställning till huruvida 
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formuleringen av efterfrågade egenskaper i annonsering längre är relevant i den 

utsträckning det används idag. Även entreprenörskapets eventuella negativa sidor bör 

övervägas i större utsträckning än vad som sker idag. I studien finner vi att 

respondenterna, gemensamt med en stor del av den teoretiska ramen är, i stor 

utsträckning endast ser entreprenören från sin positiva sida. Den enda nackdel 

respondenterna såg med att anställa en entreprenör är att denne möjligen kan få svårt 

att fokusera på anställningen, för att istället lägga för mycket energi på sitt eget 

”entreprenörskap”, alltså det egna företaget. 

 

Resonemanget kring att skapa meningsfullhet utifrån inhämtad information, snarare 

än att avgöra vilken information som är meningsfull, torde vara särskilt intressant när 

det gäller att rekrytera entreprenörer. Detta eftersom definitionerna av vad, vem och 

hur en entreprenör är inte nått konsensus och det därför inte på ett generellt plan går 

att säga om en entreprenör rekryteras genom att identifiera särskilda egenskaper eller 

beteenden. Även när det gäller informationen som lämnas om tjänsten bör denna 

utformas för att skapa meningsfullhet för den som ska ta del av en platsannons. Som 

visats ovan är informationen som lämnas i annonserna olika information i de olika 

annonserna, men informationen som utelämnats är i stort sett lika. Det är information 

om utvecklingsmöjligheter, som nämns konkret i endast en av annonserna, samt 

information om möjlighet att påverka sin arbetssituation och arbetsuppgifter, som 

endast nämns i två av annonserna. Ordet entreprenör, eller beskrivningen av någon 

som driver eget företag, är helt utelämnat i annonserna. Detta trots att respondenterna 

i intervjuerna uttrycker att särskilda tjänster passar just egenföretagare extra väl. 

Både konsultchefen och bemanningsansvarig berättar att utformningen av 

annonserna görs i nära samarbete med kunden. Frågan kan då lyftas om 

informationen som lämnas i annonserna i första hand är till för rekryteraren (kunden) 

eller för potentiella kandidater i fråga om att skapa meningsfullhet. Egenskaper och 

beteenden som eftersöks och erfarenheter och kunskaper som är krav eller 

meriterande för tjänsten är meningsfullt för den som rekryterar i bemärkelsen att det 

utgör en möjlig avgränsning i vilka kandidater som söker en tjänst.  
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6 Slutsats 
Syftet med den här uppsatsen har varit att öka förståelsen för om entreprenören 

rekryteras till en traditionell anställningsform och i så fall hur och varför. Med en 

traditionell anställningsform har avsetts en anställning där entreprenören varit 

arbetstagare i en verksamhet. För att uppfylla studiens syfte har empiriskt material 

samlats in genom ett fallföretag: två semistrukturerade intervjuer med rekryterare 

samt texttolkning av nio platsannonser insamlade från fallföretaget. Studien utgår 

från ett kvalitativt förhållningssätt och är genomförd utifrån en deduktiv metod. För 

att uppfylla uppsatsens syfte användes tre forskningsfrågor, som besvaras nedan. 

 

Det första frågan som ställdes berörde huruvida entreprenören är efterfrågad i en 

traditionell anställningsform och i så fall varför. I inledningsskedet av uppsatsen 

trodde vi att denna fråga skulle besvaras negativt, baserat på den bild av 

entreprenören vi tidigare stött på i akademiska texter: bilden av en entreprenör som 

en individuell, manlig hjälte som kör sitt eget race i jakt på egen ekonomisk vinning. 

Till vår förvåning förhöll sig respondenterna i de genomförda intervjuerna positiva 

till att anställa en entreprenör. De menade att entreprenören absolut är efterfrågad att 

anställa, baserat på dennes egenskaper och beteenden som att vara flexibel och 

driven, att entreprenören är anpassningsbar och har affärssinne. Dessa egenskaper 

återfanns också under texttolkningen av annonserna, men studien visade på en klar 

avsaknad av beteenden uttryckta i annonserna.  

 

Uppsatsens andra forskningsfråga berörde huruvida entreprenören kan rekryteras till 

en traditionell anställning och i så fall hur. För att kunna rekrytera en entreprenör 

behöver den information som lämnas i annonser och vid intervjuer vara användbar 

för den som rekryteras respektive för den som rekryterar. Detta ger att för att kunna 

rekrytera en entreprenör bör företaget utvidga sin definition av vad en entreprenör är 

och gör. I studien framgick det tydligt att respondenternas definition av 

entreprenörskap var att driva företag, varför en rekrytering givetvis försvåras 

eftersom drivandet av företaget får upphöra, eller åtminstone stå tillbaka, i samband 

med att en mer omfattande anställning påbörjas. Med en vidgad syn på entreprenören 

och entreprenörskap kan fler personer med de egenskaper som efterfrågas inkluderas 

i begreppet, och därmed torde urvalet öka. Analysen av annonsmaterialet visade på 

att trots att respondenterna uttryckte sig positivt till att anställa entreprenörer, 
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uttrycktes detta inte i annonserna. I studien framgick att annonserna utformas av 

respondenterna och deras kunder gemensamt, varför det borde finnas utrymme för att 

formulera annonserna för att attrahera entreprenörer. I de flesta av annonserna 

återfanns också de entreprenöriella egenskaper som respondenterna betonade 

uttryckta, dock helt utan koppling till entreprenöriella aktiviteter.  

 

Uppsatsens sista forskningsfråga berörde hur utbildningen av entreprenören som 

företagare kan sammanfogas med en eventuell vilja att anställa entreprenören. Frågan 

avsåg att hitta kopplingen mellan utbildningen av entreprenörer och framtida 

anställningsmöjligheter, och lösa det gap som uppstår i skolplanens och regeringens 

formulering rörande entreprenörskap som startandet och drivandet av eget företag 

som lika självklart som att sträva efter en anställning. Studien visade att det finns en 

efterfrågan på entreprenörer som arbetstagare, och många av de egenskaper som 

beskrivits som positiva i studien är även de som utbildningen i grundskolan strävar 

efter att lära ut. Därför är grundskolans fokus på entreprenörskap användbart både i 

en traditionell anställning och i startandet och drivandet av företag. Under studien har 

vi sett att våra respondenter sammanfogar egenskaper och beteende hos 

entreprenörer, vilket även stämmer väl överens med vår egen uppfattning om hur 

egenskaper och beteende förhåller sig till varandra. Däremot bör utbildningen sträva 

efter att inte reservera de entreprenöriella egenskaperna för de som senare kommer 

att starta företag, utan betona vikten av dessa även i en traditionell anställning. Även 

om vår slutsats bottnar i att de två motsatta perspektiven, entreprenören som född 

eller skapad, bör sammanfogas till ett tredje synsätt där de påverkar varandra, delar 

vi 2009 års utbildningsutskotts åsikter om att det en idé i att separera egenskaper och 

beteende i utbildningen. Detta då entreprenöriella egenskaper både fungerar och till 

och med efterfrågas även i en traditionell anställningsform. Fokus ska inte ligga på 

att utveckla dessa egenskaper för att starta eget, utan för att göra ett bättre jobb 

oavsett om en är arbetsgivare eller arbetstagare.  

 

Syftet med den här uppsatsen har varit att öka förståelsen för om entreprenören 

rekryteras till en traditionell anställningsform och i så fall hur och varför. Studien har 

visat en stor vilja att anställa entreprenörer, men också satt fokus på problemet med 

att definiera vad en entreprenör är. Teorin presenterar en rad olika definitioner av vad 

och vem en entreprenör är och studien visar en tolkning av entreprenören som en 
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person som driver eget företag. Problematiken med att det inte finns en enad 

definition av entreprenören visar sig ännu tydligare när vi själva omedvetet färgats av 

respondenternas definition och antar denna definition i den empiriska analysen. För 

att en entreprenör ska kunna anställas behöver rekryterarnas definition vidgas till att 

omfatta inte bara beteendet att driva eget, utan även annat entreprenöriellt beteende 

och entreprenöriella egenskaper.  

 

6.1 Vidare studier 

För att fördjupa de kunskaper som presenterats i den här studien föreslås att studera 

vilken effekt entreprenörskapets inskrivning i grundskolans läroplan får på andelen 

nystartade företag och hur det i sin tur påverkar den traditionella anställningsformen. 

Med det avses hur rekryteringen går till, vad som efterfrågas och hur den utbildade 

entreprenören som anställd tas emot i företaget. 
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I 
 

Bilagor 

Bilaga A Intervjuguide 

 

Kan du berätta lite om vad din roll är och vad som ingår i dina arbetsuppgifter? 

 

Vad är lättast/svårast med rekryteringsuppdraget? 

 

Vem bestämmer vad som ska stå i annonsen? Hur går annonsutformningen till? 

 

Vem bestämmer vem som rekryteras? (konsultuppdrag) 

 

Vilka egenskaper efterfrågas i störst utsträckning? Finns det några som är generella 

oavsett bransch? Varför tror du det är så? 

 

Vad är det för skillnad på vad ni efterfrågar hos de konsulter ni rekryterar jmf vad 

kundföretaget efterfrågar? 

 

De egenskaper ni efterfrågar:  

1. Hur tror du att de påverkas av erfarenhet? 

2. Hur tror du att de påverkas av utbildning? 

3. Hur tror du att de påverkas av ålder? 

4. Hur tror du att de påverkas av kön? 

 

Hur tror du att utbildning och erfarenhet skiljer sig från varandra när det kommer till 

kompetensförvärv? Vad väger tyngst?  

 

Om en person har drivit eget innan, hur ser du på det? Varför? 

 

Vad tänker du på om jag säger ordet entreprenör? 

Vad tänker du på om jag säger ordet entreprenörskap? 

Skulle du anse att en entreprenör, baserat på vad du nu berättat för oss, är en 

potentiell rekrytering? 

 

Är det något annat du vill tillägga? 

  



  
 

II 

  



  
 

III 

 

Bilaga B Annonser 

Annons 1 – Vi söker student för administratörsjobb inom sortimentsutveckling 

(administration) 

Dina arbetsuppgifter 

Studerar du Inköp & Supply Management, Enterprising & Business Development 

eller en logistik inriktad utbildning? Är du intresserad av att arbeta extra vid sidan av 

studierna?  

Då kan vi ha en spännande tjänst just för dig!  

 

Vi söker nu dig som är intresserad av analyserande, administrativt och utvecklande 

arbete där du tillsammans med intern personal kommer fokusera på 

sortimentsutveckling. 

 

Din profil 

Som sökande är du engagerad, kreativ och flexibel. Du ser inga problem i att 

kombinera studier tillsammans med arbete och hittar gärna flexibla lösningar för just 

dig. Som student vill vi att du är tillgänglig minst två gånger i veckan. 

 

Då kunden finns i Alvesta ser vi gärna att du har körkort samt tillgång till bil, detta är 

dock ej ett krav.  

 

Till denna tjänst söker vi dig som är student, alternativt dig som har en annan 

huvudsaklig sysselsättning och vill jobba extra. Som student räknas du som är 

inskriven på universitet, högskola eller KY-utbildning. 

 

  



  
 

IV 

Annons 2 - Vi söker, för Växjökunds räkning, fastighetsskötare för utemiljöer 

(Chef & Specialist) 

Dina arbetsuppgifter 

Till kund söker vi dig som vill vara med och skapa fina utemiljöer för deras 

hyresgäster. Brinner du för service och fastighetsskötsel? Trivs du att vara ute i det 

fria och att ta eget ansvar? Då har vi ditt nya drömjobb! 

 

I din roll som fastighetsskötare hos vår kund får du tillsammans med teamet om 5 

personer sköta om boendemiljöer, parkmiljöer, lekplatser och övriga grönområden. I 

jobbet ingår också enklare reparationer och service av verktyg samt fordon. 

Arbetsuppgifterna varierar med årstiderna vilket gör detta till ett mycket trivsamt 

jobb. 

För rätt person erbjuder vi ett roligt arbete, trevliga arbetskamrater, en god 

arbetsmiljö och möjlighet till personlig utveckling.  

Tjänsten är på heltid tom. oktober månad. Du kommer vara anställd hos oss på 

Rekrytering AB och arbeta ute hos kund.  

 

I dina arbetsuppgifter inom fastighetsservice ingår: 

- Enklare reparationer av verktyg och fordon 

- Skötsel av grönområden, tex plantering, klippa gräs, röja, snöskottning beskära träd 

och buskar. 

 

Din profil 

Vi söker dig som brinner för utemiljöer. Det är meriterande om du har erfarenhet 

eller någon form av utbildning inom parkskötsel, fastighetsskötsel, skogsbruk eller 

liknande. För jobbet krävs B-körkort och god svenska i tal och skrift.  

 

Eftersom vi jobbar i team är det viktigt att du trivs att jobba ihop med andra, och har 

känsla för service och gott bemötande. Som person är du glad, initiativtagande, 

flexibel och ansvarsfull. 

 

Övrigt 

Placeringsort: Växjö 

Arbetstid: 07-16 

Lön: Enligt kollektivavtal  

Varaktighet: 6 månader (Säsongsanställning) 

 

  



  
 

V 

Annons 3 - Studenter sökes! Extraarbete inom lager (Industri) 

Dina arbetsuppgifter 

Är du student och behöver extra pengar samt vill ha sommarjobbet löst? Då har vi 

extrajobbet för dig! 

Vi söker nu dig som studerar minst 50 % och känner att du har möjlighet att jobba 

extra vid sidan av dina studier.  

 

Huvuduppgifterna kommer vara plock och pack samt sedvanligt lagerarbete. Du 

kommer vara anställd av Rekrytering AB men uthyrd till vår kund i Växjö. 

Uppdraget är extra vid behov på ca 2-3 dagar i veckan.  

 

Till denna tjänst vänder vi oss till dig som är student, alternativt dig som har en 

annan huvudsaklig sysselsättning och vill jobba extra. Som student räknas du som är 

inskriven på universitet, högskola eller Komvux. 

 

Din profil 

Som person är du är noggrann, snabb och engagerad. Vi förutsätter även att du är 

flexibel och ansvarsfull. Som person är du är noggrann, snabb och engagerad och 

inte främmande för att hoppa in med kort varsel. Liknande erfarenheter är 

meriterande men inget krav. Vi ser gärna att du har körkort samt tillgång till egen bil.  

 

  



  
 

VI 

Annons 4 - Vi söker, på uppdrag av Växjökund, dig som är serviceinriktad 

fastighetsreparatör/fastighetsskötare (Industri) 

Dina arbetsuppgifter 

I samarbete med vår kund i Växjö söker vi nu en Fastighetsreparatör/ 

fastighetsskötare. Vi ser att du är serviceinriktad och sprider energi till dina kollegor 

och våra hyresgäster. Har du erfarenhet inom området är det meriterande. 

 

I rollen som fastighetsskötare har du dagligen kontakt med våra hyresgäster och ger 

dem den service de behöver. Du ansvarar för fastigheternas och lägenheternas inre 

och yttre underhåll för ett angivet område i Växjö. I ditt dagliga arbete utför du olika 

reparationer och åtgärdar felanmälningar där du till stor del arbetar självständigt för 

att lösa de problem som uppstår. Under säsong kan även viss grönyteskötsel ingå i 

dina arbetsuppgifter.  

Du kommer att arbeta i ett team med flera erfarna fastighetsreparatörer och du 

rapporterar till Förvaltare i Växjö. 

 

Arbetets omfattning: Heltid. Vardagar. Start omgående enligt överenskommelse. 

 

Din profil 

Vi söker dig som är tekniskt intresserad och praktiskt lagd samt har en god förståelse 

för hur fastigheter fungerar med tillhörande avancerad teknisk utrustning.  

Som person är du en serviceinriktad, lyhörd person med social kompetens som 

arbetar för att göra kunden/ hyresgästen nöjd. Vidare är du engagerad, 

ansvarstagande och har förmågan att kunna arbeta självständigt under ansvar. Vi ser 

också att du är en lagspelare som sprider glädje till dina kollegor och kunder. I denna 

rekrytering lägger vi stor vikt vid din personlighet då det hos oss är mycket viktigt att 

vi trivs och utvecklas tillsammans. Som fastighetsskötare/fastighetsreparatör ska du 

vara resultatinriktad och kostnadsmedveten och hela tiden arbeta för att effektivisera 

förvaltningen för att på sikt höja fastigheternas värde. 

 

B-körkort är ett krav för tjänsten. Du har med fördel en gymnasieutbildning eller 

annan yrkesutbildning inriktad mot fastighet eller motsvarande. Utbildning eller 

kunskaper inom el och VVS ser vi som meriterande.  

 

  



  
 

VII 

Annons 5 – På uppdrag av vår kund Polfärskt sökes distributör för 

semestervikariat (transport) 

Dina arbetsuppgifter 

Vi på Rekrytering AB söker nu i samarbete med Polfärskt i Växjö dig som vill arbeta 

som säljande bröddistributör.  

 

Som säljande bröddistributör distribuerar, marknadsför och säljer Polfärskt produkter 

till butik. Du kommer själv få ansvara över din arbetsdag, allt från lastning till 

slutfinish hos kund.  

 

Din profil 

Som sökande är du serviceinriktad, strukturerad och social. Då du kommer själv få 

ansvara över din arbetsdag är det viktigt att du är engagerad och ansvarstagande i ditt 

arbete. Du kommer utgå från lagret i Växjö eller Kalmar och därefter arbeta efter din 

egna leveransrunda. Då distributionen främst sker via lastbil ser vi gärna att du som 

söker har C-körkort. Meriterande är om du har likvärdig erfarenhet med gott resultat 

sedan tidigare.  

 

Då tjänsten är ett sommarvikariat är du som söker tillgänglig mellan vecka 24-35.  

 

Övrig information: 

Placeringsort: Växjö & Kalmar   

Varaktighet: v,24-33 med chans till förlängning Arbetstid: måndag-fredag 

Krav: C-körkort alternativt   Lön: Enligt kollektivavtal  

 

  



  
 

VIII 

Annons 6 - Vi söker på uppdrag av vår kund i Växjö logistikpersonal 

(Transport) 

Dina arbetsuppgifter 

Vi söker nu två personer till logistikavdelningen/utlastning till vår kund i Växjö. Ditt 

arbete kommer innebära kundkontakt, administration och andra uppgifter så som 

truckkörning och kvalitetskontroll. Det är ett arbete som kräver samarbetsförhållande 

med produktion, kvalitetsavdelningen, och planering och vi ser därför att du har en 

god samarbetsförmåga. 

 

Dina huvudsakliga arbetsuppgifter: 

-Lasta/lossa gods från lastbil 

-Kvalitetskontroll av gods 

-Fakturering 

-Boka transporter 

-Ansvar för lager av inköpta artiklar 

-Inventering 

-Truckkörning i fabrik 

-Körning av pinnprovare, kvalitetskontroll 

-Samarbete med centrallagret samt externa kunder 

 

Din profil 

Du som söker har tidigare erfarenhet av att sköta logistik och utlastning i en 

industrimiljö. Vi ser gärna att du har truckkort och tidigare arbetat i SAP mps 

system. För att lyckas och trivas i rollen tror vi att du som söker är en engagerad 

person som ser möjligheter och som kan bidra med ditt kunnande. Du har även en 

god kommunikationsförmåga både via telefon, i skriftlig form men också vid 

personliga möten. Som person är du även flexibel och trivs i att ha många bollar i 

luften samtidigt. Du ser det som självklart att alltid hålla en hög servicenivå och visa 

ett professionellt bemötande.  

 

Känner du igen dig på ovanstående beskrivning? Sök tjänsten redan idag! 

 

Övrigt: 

Arbetstid: Heltid, tvåskift  Arbetsort: Växjö 

Lön: Enligt kollektivavtal  Varaktighet: Tillsvidare 

 

  



  
 

IX 

Annons 7 – WSP i Växjö växer och söker ny gruppchef inom byggprojektering 

(Teknik & IT) 

Dina arbetsuppgifter: WSP utökar och söker Gruppchef inom byggprojekteringg i 

Växjö. Har du erfarenhet av byggkonstruktion och stort intresse för ledarskap? Då 

har vi ditt drömjobb! 

 

WSP är ett av världens ledande analys- och teknikkonsultföretag. Våra uppdrag är 

mycket varierande och vi erbjuder ett spännande och utvecklande arbete. 

Verksamheten du kommer ingå i omfattar K-projektering för hus-, industri- och 

stomprojekt, utredningar och skadebesiktningar. WSP Byggprojektering erbjuder 

kvalificerade konsulttjänster inom Byggnadsteknik. Du kommer ingå och leda en 

grupp som i dag är sju personer på vårt fräscha, trevliga kontor i Växjö. Vi är totalt 

omkring 70 på kontoret.  

 

Vi erbjuder dig: Som anställd på WSP har du tillgång till en rad nätverk och 

utbildningar, både i Sverige och globalt. Vi värdesätter att du skall ha balans mellan 

fritid och arbete och hos oss kommer du ha mycket stort handlingsutrymme.  

WSP ligger i framkant inom teknikutveckling och arbetar med de senaste verktygen 

inom vårt område. Vi är hängivna den lokala marknaden men med global kompetens.  

 

Dina arbetsuppgifter: Din uppgift som Gruppchef är att skapa goda förutsättningar 

för våra medarbetare och att utveckla Byggprojektering i Växjö. Gruppchefen har 

personal- och resultatansvar för sin grupp. I rollen ingår att arbeta i egna och andras 

kunduppdrag inom Byggprojekterings tjänsteområde. Arbetet utförs i mycket nära 

samarbete med avdelningens ledningsgrupp där Du också kommer att ingå.  

 

Gruppchefsrollen omfattar flera olika arbetsuppgifter men de huvudsakliga är att:  

- leda och utveckla gruppens medarbetare 

- uppdragsansvarig byggkonstruktör i några av gruppens uppdrag 

- genomföra marknadsförings- och försäljningsaktiviteter 

- resurs- och beläggningsplanering 

- rekrytering av medarbetare 

- arbete med kundvård samt att övergripande hålla samman och styra verksamheten 

enligt företagets policys och riktlinjer.  

 

Din profil 

Vi söker dig som är civil- eller högskoleingenjör med stort intresse för ledarskap och 

flera års erfarenhet av byggkonstruktion. Hos oss får du möjlighet att arbeta och 

utvecklas tillsammans med engagerade kollegor! 

 

För att lyckas i rollen och på WSP är dina personliga egenskaper viktiga och något vi 

lägger stor vikt vid. Som Gruppchef inom byggprojektering ser vi därför att du är 

strukturerad, kommunikativ, affärsmässig samt målmedveten. Du är en självklar 

ledare med stort eget driv, samtidigt som du är intresserad av att utveckla och leda 

medarbetare. Som chef är Du trygg, initiativrik och är van vid att ta egna initiativ och 

fatta de beslut som krävs för att driva verksamheten inom Byggprojektering.  

Låter tjänsten spännande? Välkommen med din ansökan! 

 

Övrig information 

Placeringsort: Växjö  Varaktighet: Tillsvidare Omfattning: Heltid 

Arbetstid: Dagtid   Lön: individuell lönesättning  



  
 

X 

Annons 8 - Spelutvecklare med kunskaper i C++ sökes (Teknik & IT) 

Dina arbetsuppgifter 

Till IGT söker vi omgående efter dig som vill vara med och leverera casinospel i 

världsklass. Har du kunskaper inom C++ programmering och trivs i en global miljö? 

Då kan vi ha ditt nästa drömjobb! 

 

IGT kommer att erbjuda dig ett stimulerande programmeringsarbete i en nyskapande 

miljö där du som anställd kommer att kunna påverka struktur och arbetssätt. IGT är 

verksamma inom spelbranschen och söker dig som brinner för skapande av nya 

program, spel eller mobila applikationer. IGT är ett företag med stora 

karriärmöjligheter. Läs gärna mer på IGT.com 

 

Din profil 

Vi söker dig som gillar att arbeta i team. I ditt arbetssätt är du strukturerad, har ett 

sinne för detaljer och har god samarbetsförmåga. 

Det är en fördel om du har arbetat med 3D-spel eller grafik tidigare.  

Som programmerare brinner du för C++ och har några års arbetslivserfarenhet, eller 

har du skapat en bra programmeringsgrund från en universitetsutbildning. Du har ett 

kreativt sinne, är initiativtagande med stort fokus på möjligheter och resultat. Du 

kommer arbeta i ett framgångsrikt och energifullt team, samtidigt som du kommer få 

utveckla och arbeta med idéer på egen hand. 

 

Som sökande vill långsiktigt stanna i Växjö och ser din framtid som programmerare 

eller systemutvecklare. Som person är du öppen för att lära dig nytt samt ser positivt 

på nya utmaningar. Meriterande är om du har ett starkt fritidsintresse av 

programmering.  

Vidare talar och skriver du flytande svenska och engelska.  

 

Start: Enligt överenskommelse.  

Arbetstid: Dagtid, heltid 

Lön: Individuell lönesättning tillämpas. 

 

  

http://igt.com/


  
 

XI 

Annons 9 – Vi söker en medarbetare för kundtjänst under sommaren 

Dina arbetsuppgifter 

Rekrytering AB söker dig som är intresserad av att arbeta som sommarvikarie inom 

kundtjänst hos vår samarbetskund i Alvesta.  

 

Som kundtjänstmedarbetare kommer dina främsta arbetsuppgifter vara att ta emot 

kundärenden både via mail och telefon samt hjälpa kunden att få svar på sina frågor. 

Under arbetsdagen kommer du också hantera företagets telefonväxel för 

inkommande samtal.  

 

Din profil 

Du som söker är serviceinriktad, engagerad och ansvarstagande. Du har lätt för att 

lära dig nya system samt trivs extra bra att arbeta i högt tempo och att ha många 

bollar i luften. Du sätter alltid kunden i framkant och är lyhörd för att kunna hjälpa 

kunden till bästa möjliga resultat.  

 

Som sökande bör du även vara tillgänglig för arbete under hela sommarperioden 

mellan vecka 24-33. Meriterande är om du är tillgänglig fler somrar framöver samt 

har erfarenhet av liknande arbetsuppgifter tidigare.  

 

Övrig information: 

Placeringsort: Alvesta 

Sysselsättningsgrad: Heltid  

Arbetstid: måndag-fredag  

Lön: Enligt kollektivavtal. 

Krav: B-Körkort och tillgång till bil.  
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