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Förändringar i dagens arbetsmarknad har lett till att det är större 
krav på individen att vara anställningsbar. Syftet med denna 
uppsats var att få en ökad förståelse för hur individer som är eller 
nyligen varit arbetssökande upplever sin anställningsbarhet, genom 
att undersöka vilken betydelse olika faktorer har för förmågan att 
få ett nytt arbete. Tidigare forskning visar att individens 
anställningsbarhet har förskjutits från att vara samhällets ansvar till 
att läggas på individen. Att medvetet arbeta med sitt sociala 
nätverk har fått en större betydelse då allt fler tjänster tillsätts via 
informella kanaler. Undersökningen genomfördes med kvalitativ 
metod där jag använde mig av semistrukturerade intervjuer för 
insamling av empirin. Intervjuer genomfördes med fem personer 
från olika branscher i någon form av tjänstemannayrke. Resultatet 
visar att anställningsbarheten till viss del påverkas av individens 
utbildning, erfarenhet och personliga egenskaper. Den viktigaste 
faktorn enligt respondenterna var sociala kontakter. De som arbetat 
länge inom en bransch har betydligt större socialt nätverk än de 
som är nya på arbetsmarknaden. De som har ett stort socialt 
nätverk upplever sig också ha en hög anställningbarhet.  
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INTRODUKTION 
Mitt intresse för anställningsbarhet har växt fram under mina studier i 
Arbetslivspedagogik och Arbetsvetenskap, och beror även på mina egna erfarenheter av 
den konkurrens som idag råder på arbetsmarknaden. Att få en större förståelse för vad 
som gör en individ anställningsbar är intressant både för att jag själv kommer bli 
arbetssökande efter studierna, men även för att det kommer vara användbart i min 
framtida yrkesroll som personalvetare. Min uppfattning är att det finns många faktorer 
som kan påverka anställningsbarheten. Utbildning är en given faktor för framgång på 
arbetsmarknaden. Likaså vad man har för arbetserfarenhet och personliga egenskaper. I 
tidigare arbeten har jag upplevt att sociala kontakter är särskilt betydelsefullt, dels för 
att underlätta ett inträde på arbetsmarknaden men även för att öka möjligheterna till 
utveckling och karriär när man väl fått ett arbete. Min avsikt med denna studie är att 
empiriskt undersöka hur man skulle kunna bli bättre på att påverka sina framgångar i 
arbetslivet genom att ta reda på vilken faktor som är viktigast för anställningsbarheten.  

 

Bakgrund 
Förändringar på arbetsmarknaden har lett till att det idag är större krav på individen att 
vara anställningsbar. Begreppet anställningsbar utgår ifrån att människor får och 
behåller arbete så länge de har rätt kompetens. (Berglund & Fejes, 2009).  Ansvaret för 
arbetstrygghet och möjlighet att få ett nytt arbete har förskjutits till individerna, något 
som arbetsgivaren tidigare hade en större del i. Idag ansvarar individen själv för att få 
ett nytt arbete när den är arbetslös och för sin karriärutveckling när den har en 
anställning (Berntson, 2008). Denna förändring beror på att samhället och 
organisationer har blivit allt mer effektiviserade. Det är vanligare med nedskärningar, 
omorganisering och ”outsourcing”. Konkurrensen mellan arbetstagare har ökat, vilket 
gör att man inte längre har samma anställningstrygghet. Individen måste därför själv se 
till att uppdatera sin kompetens och sin attraktionskraft på arbetsmarknaden (Clarke, 
2008). 

Anställningsbarhet är intressant att studera utifrån vad individer har för förmåga att 
anpassa sig till arbetsmarknadens behov idag och i framtiden.  Vid en sökning efter 
tidigare forskning i Sverige om anställningsbarhet, var det svårt att hitta studier utifrån 
arbetssökandes perspektiv. Det var även svårt att få en tydlig definition över vad 
begreppet anställningsbarhet innebär.  Denna studie avser därför att undersöka hur 
individer som är eller nyligen varit arbetssökande ser på de krav som relateras till 
anställningsbarhet och vilka faktorer som är avgörande för att uppleva en hög 
anställningsbarhet. Med faktorer menas kompetenser och kunskaper som man kan 
skaffa sig genom utbildning och tidigare arbetserfarenhet. Det kan även påverkas av 
personliga egenskaper och sitt sociala nätverk. Tidigare forskning visar att dessa 
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faktorer uppfattas som viktiga för anställningsbarheten. En individs anställningsbarhet 
utgörs av formella kompetenser i form av utbildning men även av faktiskt kompetens 
såsom branschspecifik erfarenhet (Berglund & Fejes, 2009).  Clarke (2008) har i en 
studie konstaterat att kompetensutveckling i form av utbildning är en del i ett livslångt 
lärande som är nödvändig i dagens arbetsmarknad. Personliga egenskaper har också 
visat sig allt mer betydelsefullt, det kan man se i platsannonser idag (Berglund & Fejes, 
2009).  Anställningsbarheten påverkas även av individens självuppfattning och förmåga 
att vara flexibel och anpassningsbar (Berntson, 2008). Studier visar att mellan 60-70% 
av alla tjänster som tillsätts på den svenska arbetsmarknaden sker via sociala nätverk. 
(Hensvik & Nordström, 2013). Forskning visar även att många arbetgivare föredrar att 
anställa via sociala kontakter då det upplevs som snabbare och mindre osäkert 
(Långtidsutredningen, 2011). Den sammantagna bilden är att sociala nätverk har en 
avgörande roll i anställningsprocesser. I dagens arbetsmarknad handlar det alltså inte 
längre om vem man är utan även i allt större utsträckning om vem man känner.  

Flera studier visar på att faktorerna utbildning, erfarenhet, personliga egenskaper och 
socialt nätverk är viktiga utifrån olika perspektiv. Vilka av dessa faktorer som är mest 
avgörande för en hög anställningsbarhet avser jag att undersöka i denna studie.  

 

Syfte och problemformulering 

Syfte 
Jag vill med denna uppsats få en ökad förståelse för hur individer som är eller nyligen 
varit arbetssökande upplever sin anställningsbarhet. Syftet är att undersöka vilken 
betydelse olika faktorer har för den upplevda anställningsbarheten och vad det innebär 
för förmågan att få ett nytt arbete. 

Frågeställningar 
• Vad innebär begreppet anställningsbar för en arbetssökande? 
• Vilka av faktorerna; utbildning, erfarenhet, personliga egenskaper och socialt 

nätverk är viktigast för den upplevda anställningsbarheten? 
• Vilken betydelse har ett socialt nätverk för hur arbetssökande upplever sin 

anställningsbarhet? 

Avgränsningar 
Studien kommer att avgränsas till personer som är eller nyligen varit arbetssökande med 
högre utbildning och som söker tjänstemannayrken. Med högre utbildning avses 
utbildning på eftergymnasial nivå. Med tjänsteman avses yrken som är av administrativ 
karaktär inom privat eller offentlig sektor och som kräver en högre utbildning.  Exempel 
på yrken eller utbildningsbakgrund; ingenjör, ekonom, jurist, samhällsvetare, 
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administratör, projektledare, yrken inom IT, samordnare, handläggare, koordinator, 
personalvetare, utvecklare.  

Studien är avgränsad utifrån ett antal faktorer och hur dessa påverkar 
anställningsbarheten. Dessa faktorer är; utbildning, erfarenhet, personliga egenskaper 
och socialt nätverk. I ett vidare perspektiv finns det även andra faktorer som kan 
påverka anställningsbarheten t.ex. ålder, kön, etnicitet och diskriminering. Dessa 
faktorer har jag valt att inte undersöka närmare i denna undersökning.  

På grund av studiens begränsade omfattning har jag valt att avgränsa studien geografiskt 
till att endast intervjua personer i Göteborgsområdet, där jag själv bor.   

 

Tidigare forskning 

Anställningsbarhet  

Begreppet anställningsbarhet kan definieras utifrån tre perspektiv: samhällets, 
arbetsgivarens och individens. Tidigare forskning visar att anställningsbarhet som 
begrepp har olika betydelser beroende på vilket sammanhang det används i, och det 
finns inte någon slutgiltig definition. Begreppet anställningsbarhet innefattas av dels de 
generella förväntningar som finns på arbetsmarknaden samt individers förmåga att 
matcha den kompetens som efterfrågas. (Berglund & Fejes, 2009). 

Ur ett individperspektiv definieras anställningsbarhet ofta som en individs förmåga att 
erhålla ett arbete, att behålla arbetet samt att kunna skaffa sig ett nytt arbete vid behov. 
En individs anställningsbarhet består av både formella meriter och faktisk kompetens 
såsom; färdigheter, attityder och personliga egenskaper. Ur ett arbetsgivarperspektiv 
kan begreppet relateras till hur arbetsgivare vid nyanställningar ser på sina potentiella 
arbetstagare men även hur redan befintliga arbetstagare betraktas av arbetsgivaren. Hur 
attraktiva arbetgivaren finner sina arbetstagare påverkar hur man mäter förväntad 
produktivitet och lönsamhet. Ur ett samhällsperspektiv kan vi se att anställningsbarhet 
används som ett centralt policybegrepp för att legitimera åtgärder inom 
utbildningssystem och arbetsmarknad (Berglund & Fejes, 2009).  

I en studie av Fejes (2010) undersöks vari ansvaret för individers anställningsbarhet är 
störst. Ur samhällssynpunkt finns det en normativ tanke att ansvaret för att skapa 
anställningsbarhet bör fördelas mellan arbetsgivaren, individen och samhället. På 
nationell nivå kan man se att staten och kommmuner genom olika policys för t.ex. 
utbildningar tar ett ansvar för att skapa en arbetskraft som är anställningsbar (Fejes, 
2010).  

Arbetsgivare tar ett visst ansvar genom att kompetensutveckla sina anställda. I 
arbetgivarens intresse ligger oftast att utöka individens organisationsspecifika 
kompetens. Generell kompetens som man får genom formell utbildning måste individen 
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själv ta ansvar för och är grunden till fortsatt kompetensutveckling i arbetslivet. Det 
största ansvaret för att upprätthålla ett livslångt lärande faller i slutändan på individen 
och fokus ligger därför på att individen själv är ansvarig för sitt eget lärande och för att 
hålla sig anställningsbar (Fejes, 2010).  

Enligt Salomonsson (2003) finns det tre olika sätt att se på anställningsbarhet; att vara 
flexibel, att kunna anpassa sig och att ha kompetenser som efterfrågas på 
arbetsmarknaden. Individens anställningsbarhet framstår allt mer som en etisk och 
moralisk förpliktelse som har förskjutits från att vara samhällets ansvar till att läggas på 
individen. I och med detta har en industri växt fram för kompetensutveckling där det 
livslånga lärandet blir en nödvändig faktor i det egna ansvaret att vara anställningsbar 
(Salomonsson, 2003).  

Berntson (2008) framhåller i sin studie att beroende på hur en person uppfattar sig som 
anställningsbar eller inte, kommer det att påverka individens sätt att agera. Personer 
som anser sig som anställningsbara ser flexibilitet i ett arbete som en möjlighet och inte 
ett problem. Individens syn på anställningsbarhet kan således vara både en positiv och 
negativ aspekt, då det påverkar individens beteende och attityd till sin förmåga att få ett 
nytt arbete (Berntson, 2008).  

Berntson (2008) diskuterar även att anställningsbarhet inte enbart grundar sig i 
individens självuppfattning utan i konkreta faktorer såsom kunskap inom sitt yrke, 
formell utbildning och möjlighet till kompetensutveckling. Även andra yttre faktorer 
påverkar känslan av anställningsbarhet såsom boenderegion och konjukturläget. De 
individer som upplever en hög anställningsbarhet kan hantera osäkerheten som råder på 
arbetsmarknaden bättre än de med lägre anställningsbarhet. Flexibilitet och 
individualisering är nya företeelser på arbetsmarknaden. Ansvaret för arbetstrygghet 
och möjlighet att få ett nytt arbete har förskjutits till individerna, något som 
arbetsgivaren tidigare hade en större del i. Individen ansvarar själv för att få ett nytt 
arbete när den är arbetslös och för sin karriärutveckling när den har en anställning 
(Berntson, 2008). 

Clarke (2008) har i en studie försökt att förstå begreppet anställningsbarhet och vad det 
kan innebära för individen på arbetsmarknaden. Hon har analyserat begreppet utifrån 
två perspektiv, där det ena behandlar kompetensutveckling och det andra vilka strategier 
en individ kan använda sig av för att utveckla sina kompetenser och färdigheter. Clarke 
konstaterar att individens roll för att tillämpa livslångt lärande samt vilken förmåga 
individer har för att utveckla sina kompetenser spelar en allt större roll idag. Det beror 
på att samhället och organisationer har blivit allt mer effektiviserade. Det är vanligt med 
nedskärningar, omorganisering och ”outsourcing” vilket gör att arbetet inte innebär 
samma anställningstrygghet för individen som tidigare. Ansvaret att finna nya metoder 
som medför denna trygghet faller då på individen att uppdatera sina färdigheter och sin 
attraktionskraft på arbetsmarknaden (Clarke, 2008).  
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Personliga egenskaper spelar också en allt större roll för anställningsbarheten. Det kan 
man se i platsannonser hos arbetsförmedlingen och bemanningsföretag. Individer som 
är positiva, utåtriktade och flexibla med en förmåga att ta egna initiativ verkar vara 
något som är särkilt attraktivt. Egenskaper som målmedvetenhet, ansvarstagande, 
engagemang och struktur är andra exempel som återfinns i flera annonser, oavsett 
yrkesområde. Man kan även se att det idag är ett större fokus på individens värdering 
och attityd gentemot sin kunskapsutveckling och sin förmåga att vara anställningsbar. 
Sammanfattningsvis kan man se att för att hålla sig anställningsbar på arbetsmarknaden 
gör man det genom att öka sin attraktions- och konkurrenskraft med hjälp av olika 
faktorer såsom utbildning och erfarenheter, men även genom personliga färdigheter och 
egenskaper samt socialt kapital (Berglund & Fejes, 2009). 

Socialt nätverk 
Att utnyttja sina informella kontakter har visat sig vara allt viktigare för både 
arbetssökande som söker arbete och för arbetsgivare som ska nyanställa. Forskning 
visar att allt fler arbeten tillsätts via informella kanaler, det har blivit ett sätt för 
arbetsgivare att minska den osäkerhet som råder vid anställningsprocessen genom att 
rekrytera personer som redan är kända. Att använda informella kontakter har flera 
fördelar för arbetsgivaren, dels blir det en snabbare rekryteringsprocess och dels ökar 
det sannolikheten för att man lyckas hitta personer som passar bra in på arbetsplatsen 
(Långtidsutredningen, 2011). 

Studier på den svenska arbetsmarknaden visar att lediga tjänster tillsätts på tre olika sätt. 
Där en tredjedel av lediga arbeten tillsätts genom formella kanaler, en tredjedel genom 
direkt kontakt med arbetsgivarna samt en tredjedel genom sociala nätverk. Det finns 
även andra studier som menar att ungefär hälften av alla arbetssökande i Sverige uppger 
att de fått arbete via sitt sociala nätverk, och att det sker oftare än via mer traditionella 
sökvägar som formella annonser via tex Arbetsförmedlingen. (Hensvik & Nordström, 
2013). 

Statsvetaren Robert Putnam lanserade på 90-talet en studie om hur människors sociala 
kapital över generationer har försämrats i USA. Hans teori går att applicera på hur 
samhället har förändrats över tid även i Sverige. Putnam menade att deltagandet i 
föreningar och andra typer av gemenskaper under efterkrigstiden stärkte tilliten och 
samhörigheten mellan människor. Men succesivt har samhällsklimatet förändrats och de 
sociala banden mellan grannar, bekanta och kollegor har försvagats och sådana 
relationer liknar numera snarare en affärsverksamhet. Om man ser till arbetslivet så 
menar Putnam att förändringar i arbetslivet påverkar sammanhållningen på 
arbetsplatsen och försvårar relationbyggandet mellan kollegor. Idag är det vanligare 
med kortare anställningar, deltidsanställningar eller konsult och bemanningsuppdrag 
vilket försvårar möjligheten att skapa relationer till kollegor. De kontakter man knyter 
på arbetet är av en mer instrumentell karaktär där man använder sitt nätverk till att få 
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nya uppdrag och till sin karriärutveckling, snarare än att få personlig stöttning (Putnam, 
2006).  

Undersökningar visar att nära hälften av alla som har en anställning får under sin tid på 
arbetet nära kontakt med en eller fler av sina kollegor. Men det är även många som 
menar att de endast har bekanta på arbetsplatsen (Putnam, 2006).  

Enligt Putnam så har det sociala kapitalet positiva krafter, men det är kopplat till dess 
storlek. Det vill säga att individer med ett nätverk bestående av femton personer har 
betydligt större chans att få ett nytt jobb än de som har ett nätverk bestående av tre 
personer. De sociala nätverk vi har, exempelvis genom att vi får ett arbete, har stor 
betydelse i våra liv genom att ge oss en slags säkerhet (Putnam, 2006). 

Då en del av det traditionella relationsbyggandet tros ha minskat enligt Putnams teori, 
så har istället sociala medier visat sig vara alltmer betydelsefullt för hur man knyter 
kontakter och behåller relationer i arbetslivet. Flera studier visar att personer som har ett 
starkt socialt nätverk genom personliga relationer eller sociala medier, upplever sig vara 
mer anställningsbara (Putnam, 2006; Benson m.fl, 2013).  

Att nätverka på sociala medier såsom Facebook, Linkedin, Twitter och andra kanaler 
online har i studier visat sig ha en positiv effekt på karriärutvecklingen och att knyta 
affärsrelationer, men mycket tyder på att personliga relationerna är viktigare för att 
uppleva en hög anställningsbarhet. Man kan se skillnad mellan åldersgrupper på hur 
man använder sitt sociala nätverk. Personer som varit yrkesverksamma i ett antal år 
tenderar att använda både personliga relationer och sociala medier för att knyta och 
behålla kontakter i yrkeslivet. Ungdomar och studenter i början på sitt yrkesliv tenderar 
att i större utsträckning använda sociala medier (Benson m.fl, 2013). 

Individuella faktorer i privatlivet såsom i yrkeslivet har visat sig spela en roll för den 
upplevda anställningsbarheten. Individer med en hög självkänsla, som upplever en hög 
tillfredsställelse i livet, sina uppsatta mål och sina yrkesframgångar är mer 
anpassningsbara vid förändringar och uppfattar sig själva som mer anställningsbara. 
Man kan se att det finns ett samband mellan individer som har en hög självkännedom 
och ett starkt socialt nätverk. Det kan även vara så att en individs egenskaper och det 
sociala nätverket var för sig kan ge en hög upplevd anställningsbarhet, men individer 
med en kombination av båda har större möjligheter att finna nytt arbete. Mycket tyder 
på att personer med hög självkänsla också tack vare sina egenskaper har lätt för att 
skaffa sig ett socialt nätverk. En kombination av individuella egenskaper och det sociala 
nätverket kan därmed ge en extra trygghet vid motgångar och bidrar med en positivare 
syn på framtiden (Creed & Gagliardi, 2014). 

Studier visar att mellan 60-70% av alla tjänster som tillsätts på den svenska 
arbetsmarknaden sker via sociala nätverk. Det innebär att man använder vänner, familj, 
bekanta eller tar hjälp av anställdas kontakter på företaget för att hitta lämpliga 
kandidater vid rekryteringssituationer. Den sammantagna bilden är att nätverk har en 
avgörande roll i anställningsprocesser (Hensvik & Nordström, 2013).   
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Teoretisk modell om anställningsbarhet 
Mel Fugate, Angelo K, Kinicki och Blake E. Ashforth (2004) har i en rapport utformat 
en teoretisk modell kring anställningsbarhet. Modellen beskrivs utifrån tre dimensioner 
som tillsammans sammanfattar innebörden av begreppet anställningsbarhet: 

• Personlig anpassningsförmåga  
• Karriärsidentitet  
• Socialt- och humankapital  

Med hjälp av modellen skulle arbetssökande och arbetstagare kunna utveckla en högre 
grad av anställningsbarhet.  

 

 

De tre dimensionerna påverkas av varandra, en av dimensionerna fungerar således inte 
utan de andra två och för att avgöra en individs anställningsbarhet måste man ta hänsyn 
till samtliga dimensioner. Modellen inriktar sig på individens aktiva roll i processen 
som avgör om han eller hon betraktas som anställningsbar. Om en individ uppfattar sig 
själv som anställningsbar beror inte på om han eller hon har ett arbete utan kan istället 
bero på hur aktiv och engagerad man är i sitt jobbsökande (Fugate m.fl, 2004).  

Dimensionen som handlar om personlig anpassningsförmåga syftar till hur 
anpassningsbar en arbetssökande är beredd på att vara, eller hur en individ som redan är 
anställd kan påverka sin karriärutveckling. Anpassningsförmågan är individuell och i 

 

 

 

Personlig 
anpassningsförmåga 

Karriärsidentitet Socialt- och 
humankapital 

Anställnings-
barhet 

Figur 1. Anställningsbarhetsmodell 
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modellen finns det fem egenskaper som har betydelse för anställningsbarheten. Dessa 
är; optimism, möjlighet att lära, öppenhet, handlingsutrymme och självförtroende och 
de identifierar vad som krävs för att vara anställningsbar. Om en individ har en hög 
anställningsbarhet förenas dessa fem egenskaper och påverkar hur han eller hon ser på 
sin karriärmöjlighet. Att ha en positiv syn gentemot nya miljöer och att hantera olika 
situationer i sitt arbete kan leda till en hög anställningsbarhet, likaså att inte vara rädd 
för förändringar utan att se det som en utmaning som kan ge nya kunskaper. 
Öppensinnade individer tenderar att ha en högre grad av flexibilitet vid oförutsedda 
händelser. Det är av betydelse att ha ett bra självförtroende eftersom mycket ansvar 
kring arbeten blir mer individualiserat. Att vara handlingskraftig är också en viktig del 
av en persons anpassningsförmåga, det innebär att man har en större förmåga att 
kontrollera oförutsägbara situationer och därmed kan påverka sin anställningsbarhet. 
Eftersom en individ som är handlingskraftig är mer proaktiv har hon eller han därmed 
en större förmåga att lösa problem (Fugate m.fl, 2004) 

Karriärsidentitet som är den andra dimensionen av modellen beskriver hur individen 
definierar sig själv i karriär sammanhang. Vem individen är och hur anställningsbar hon 
eller han anser sig själv vara beror på uppsatta karriärmål och individuella värderingar.  
Karriärsidentitet är helheten av en individs erfarenheter och hur de tillämpas inför den 
framtida karriären. Det kommer att påverkas av en rad faktorer såsom kunskaper och 
färdigheter, som i sin tur påverkar individens insikt till karriärmöjligheter samt dennes 
anställningsbarhet (Fugate m.fl, 2004)  

Den tredje dimensionen är socialt kapital och humankapital, som beskriver en individs 
förmåga att få ett nytt arbete samt hur individen ska förstå sina karriärmöjligheter. Det 
sociala kapitalet innefattas av de sociala nätverk som en individ har skaffat sig under 
karriären, och som har en avgörande roll för att få ett arbete. De formella och informella 
nätverk som är relaterade till arbetslivet, och hur nära individen anser sig vara sina 
nätverk, har betydelse för hur individen skapar förväntningar på sig själv. Det sociala 
nätverket kan vara en källa till socialt stöd som kan minska eventuella negativa 
påföljder av arbetslöshet. Humankapitalet består av personliga faktorer såsom ålder, 
utbildning, tidigare erfarenheter, förmåga osv. En del faktorer går att påverka medan 
andra är konstanta. Man kan t.ex. inte påverka sin ålder eller sitt kön, men man kan 
påverka sin utbildning. De faktorer som har visat sig vara mest utmärkande är 
individens utbildning och tidigare erfarenhet. En individ kan därmed påverka sitt 
humankapital genom att öka sina kunskaper från utbildning och således påverka sin 
anställningsbarhet. Sammanfattningsvis är humankapital individens förmåga att möta de 
krav som efterfrågas vid ett specifikt arbete (Fugate m.fl, 2004). 

Modellen av Fugate m.fl. (2004) har använts som teoretisk utgångspunkt vid 
genomförandet av denna studie där de tre dimensionerna fanns med som stöd vid 
utformningen av intervjuguiden samt vid analysen av det empiriska resultatet.  
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METOD 
 

Metodologiska utgångspunkter 

Kvalitativ undersökning 

Undersökningen har genomförts med kvalitativ metod för att få en större förståelse för 
hur individer uppfattar sin anställningsbarhet. Kvalitativ metod är att tolka och få en 
förståelse för människors attityder, idéer och uppfattningar som förorsakar deras 
handlande. Jag har valt att använda mig av intervju som metod för att samla in data, 
granskning av text men även tolkning av deltagarnas erfarenheter.  (Bryman, 2011).   

Dedukiv ansats 

Den design som jag valt för undersökningen är deduktiv till sin natur. En deduktiv 
ansats bottnar i en teori, hypotes eller annat som man vill testa mot verkligheten. Man 
börjar med att söka efter lämpliga teorier som passar studien och dess syfte, som 
formuleras till en frågeställning som kommer att utgöras av ett antal teman. Därefter 
genomförs undersökningen och intervjuresultatet analyseras. Resultatet blir en 
redogörelse för hur analysen stämmer överens med teorin (Bryman, 2011). Den 
teoretiska modellen om anställningsbarhet av Fugate m.fl. (2004)  har använts som 
utgångspunkt i analysen där teori, analys och resultat utgår från modellen.  

Studiens kvalitet och tillförlitlighet 

Reliabilitet och validitet är begrepp som handlar om hur man säkerställer kvaliteten och 
trovärdigheten i den vetenskapliga undersökningen. (Bryman, 2011). 

Reliabilitet avgör till vilken utsträckning man mäter studien på rätt sätt. Det kan till 
exempel innebära att intervjuaren ställer frågor på samma sätt eller att undersökningen 
vid en tidpunkt ska kunna visa samma resultat om den görs om vid en annan tidpunkt 
(Bryman, 2011). Jag har spelat in alla intervjuer och kan därför gå tillbaka till empirin 
om jag skulle behöva säkerställa undersökningens reliabilitet. Jag har ställt samma 
frågor till respondenterna utifrån samma intervjuguide, och ställt relevanta följdfrågor 
utifrån undersöknings syfte. Det kan däremot vara svårt att avgöra om svaren från 
respondenterna skulle bli samma vid ett senare tillfälle vilket skulle kunna göra 
reliabiliteten svagare.  

När man talar om validitet så innebär det undersökningens förmåga att belysa det som 
efterfrågas att mäta. Det vill säga att frågorna man ställer till respondenterna ger svar på 
det som man vill undersöka, i det här fallet är det att mäta hur arbetssökande uppfattar 
sin anställningsbarhet. I början av undersökningen genomfördes en pilotstudie för att se 
om frågorna i intervjuguiden fungerade. Vilket är något som stärker undersökningens 
validitet eftersom man då har anpassat frågorna så att det som är menat att mätas 
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faktiskt mäts. Jag anser även att resultatet som framkommit av intervjuerna är relevanta 
i förhållande till undersökningens syfte, vilket styrker en hög grad av validitet (Bryman, 
2011). 

Etiska överväganden  

Inför en vetenskaplig undersökning är det viktigt att göra en bedömning över möjliga 
risker och negativa konsekvenser för de som deltar i undersökningen och för tredje man. 
Att beakta etik och moral är en viktig aspekt igenom hela processen från förberedelse, 
till genomförande och analys. Jag har därför tagit hänsyn till de forskningsetiska 
principer som beaktas vid en undersökning (Vetenskapsrådet, 2003). Respondenterna 
har blivit informerade om syftet med intervjun och att de kommer att vara anonyma. 
Detta för att denne ska känna sig trygg i att kunna uttrycka åsikter fritt. Jag som 
intervjuare måste kunna garantera att privat och konfidentiell information inte sprids 
vidare till utomstående. När information presenteras i rapporten har namn och 
personuppgifter tagits bort. Deras uttalanden och personliga uppgifter kommer att 
förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan komma i kontakt med den (Kvale & 
Brinkmann, 2009). Respondenterna har även blivit informerade om rätten de har att 
bestämma över sitt deltagande och att de när som helst har möjlighet att avbryta sin 
medverkan. De uppgifter som jag har fått från respondenterna genom intervjuer 
kommer endast att användas för forskningsändamål, och respondenterna kan begära att 
få ta del av det färdiga resultatet om de så önskar (Vetenskapsrådet, 2003). 

 

Planering och genomförande 

Urval 

Till undersökningen har jag valt att använda mig av en kombination av 
bekvämlighetsurval och snöbollsurval. Bekvämlighetsurval innebär att jag har kontaktat 
människor i min privata och yrkesmässiga närhet som passar in på kriterierna för 
undersökningen, och som i sin tur kan förmedla vidare nya kontakter. Snöbollsurval 
innebär att jag initialt tar kontakt med en mindre grupp människor som är relevanta och 
använder därefter dessa för att komma i kontakt med ytterligare respondenter (Bryman, 
2011). Jag har genom denna urvalsmetod lyckats få tag på respondenter att intervjua 
som nyligen varit eller är arbetslösa och som passar in på undersökningens 
avgränsningar. Några av de första respondenterna jag fått tag på har i sin tur lyckats 
förmedla vidare kontakt med andra som passat in på undersökningens syfte.  
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Urvalet består av 5 personer, namnen är fiktiva: 

Eva – är 31 år och har en yrkesbakgrund som säljare. Hon har nyligen avslutat sina 
studier till civilekonom och är nu arbetssökande. 

Karin – är 38 år och arbetar som behandlingsassistent inom ett privat vårdbolag.  Hon 
har en masterexamen inom internationella relationer. Hon söker arbete vid sidan om sitt 
nuvarande arbete.  

Anna – är 33 år och har arbetat som resekonsult hela sitt yrkesliv, är arbetssökande 
sedan 2 månader tillbaka. Hon har läst en yrkeshögskoleutbildning inom turism. 

Linda – är 25 år och arbetar som administratör inom en kommun. Har nyligen varit 
arbetslös under 1,5 år. Hon har en examen inom marknadsföring och ekonomi. 

Mats – är 42 år och arbetar som ingenjör på ett företag inom fordonsindustrin. Han har 
en civilingenjörexamen och söker arbete vid sidan om sitt nuvarande arbete. 

Jag strävade efter att få en spridning av respondenter ifrån olika yrkesgrupper. För att få 
en så bred bild som möjligt, och för att inte resultatet ska komma att spegla en specifik 
bransch eller yrkesgrupp. Jag har valt att inte aktivt söka en spridning i ålder, kön eller 
etnicitet då det inte är faktorer som jag önskar fokusera på. Trots det är jag medveten 
om att det är faktorer som kan komma att påverka den upplevda anställningsbarheten 
och är något som kan komma att spegla resultatet.  

Nackdelen med att använda en sådan här urvalsstrategi är att det inte går att generalisera 
resultaten eftersom man inte vet vilken population som resultatet är representativt för 
(Bryman, 2011). Trots att jag funnit brister är anledningen till vald urvalsmetod främst 
på grund av den begränsade undersökningstiden. Syftet med urvalsmetoden är inte att 
undersökningen ska presentera ett resultat för en stor andel av populationen, utan ska 
kunna fungera som ett redskap för vidare utveckling av frågeställningen för fortsatt 
forskning.  

Undersökningsinstrument 

Undersökningen har genomförts med kvalitativa intervjuer. Vad som är karakteristiskt 
för denna typ av intervjuer är att stor vikt läggs på respondenternas egna uppfattningar 
och synsätt. Det finns en poäng med att låta respondenterna röra sig i olika riktningar 
eftersom det ger kunskap om vad de upplever vara relevant och viktigt (Bryman, 2011). 
Kvalitativa intervjuer tenderar att vara flexibla och följsamma efter den riktning som 
repondenternas svar går i, och undersökningens fokus kan också anpassas efter de 
frågor som dyker upp under intervjuerna. Man vill att svaren ska vara fylliga och 
detaljerade för att det ska finnas utrymme för forskaren att analysera och tolka svaren 
utifrån teori och frågeställning (Kvale & Brinkmann, 2009).   

Till denna undersökning har jag valt en form av kvalitativa intervjuer som kallas semi-
strukturerade. Det innebär att man färdigställer en intervjuguide med förhållandevis 
specifika teman och frågor som har berörts vid varje intervju (se bilaga II). 



 

 12 

Respondenten har haft stor frihet att utforma svaren på sitt eget sätt. Frågorna har inte 
följt en specifik ordning och följdfrågor som inte finns med i intervjuguiden har kunnat 
ställas som anknyter till något respondenten sagt. Intervjuerna har varit flexibla och 
styrts utifrån samtalen, tonvikten har lagts vid det som respondenten upplever vara 
viktigt i frågorna (Kvale & Brinkmann, 2009).   

Utformning av intervjuguide 

Det avgörande i skapandet av en kvalitativ intervjuguide är att frågorna ska göra det 
möjligt för forskaren att få information om hur respondenterna upplever sin värld och 
att intervjuerna blir flexibla. Tanken med intervjuguiden är att formulering av frågorna 
inte ska vara så specifika att detta hindrar alternativa idéer eller synsätt att uppstå under 
intervjuerna. För att få svar på undersökningens frågeställningar har det varit avgörande 
att skapa sig en bild av vad respondenterna upplever som viktigt och av betydelse i 
förhållande till var och en av de frågeställningar som undersökningen kretsar kring 
(Bryman, 2011). 

Jag har försökt att skapa ett visst mått av ordning i de teman som är aktuella så att 
frågorna följer varandra på ett bra sätt, men har samtidigt varit beredd på att under 
intervjuns gång ändra ordningen i de fall det har ansetts nödvändigt (Bryman, 2011). 

Vid utformningen av intervjuguiden har jag försökt tänka på vilken typ av frågor som 
ska användas samt att det finns ett visst mått av ordning i de teman som är aktuella för 
undersökningen. Det har jag gjort genom att skapa tydliga rubriker i intervjuguiden, 
med ett antal frågor som tillhör respektive tema. När intervjuerna genomförs är tanken 
att det ska bli lättare att beröra ett tema i taget. Intervjuguiden består av ett antal 
inledande frågor, där tanken är att man ska kunna följa upp diskussionen med 
kompletterande och specificerande frågor. Många uppföljningsfrågor kommer inte att 
stå med i intervjuguiden utan kommer att användas utifrån hur intervjun fortlöper med 
respondenten (Kvale & Brinkmann, 2009). 

Pilotstudie 

I ett tidigt skede i undersökningen genomfördes en testintervju med en av 
respondenterna. Eftersom jag valde att intervjua ett begränsat antal personer så ville jag 
undvika att eventuella missförstånd och problem uppstod redan från början. 
Testintervjun har gått ut på att kontrollera formuleringen av frågorna, se över 
tidsdispositionen samt hur frågorna uppfattas relaterat till undersökningens syfte. Med 
testintervjun som underlag provade jag även det analysverktyg som jag hade tänkt 
använda till undersökningen.  

Efter pilotstudiens genomförande har en del justeringar i intervjuguiden och mitt 
tilltänkta tillvägagångsätt för analysen justerats och anpassats.  
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Respondenten som deltog i pilotstudien har även deltagit i undersökningen, men 
eftersom jag gjorde vissa ändringar i intervjuguiden så valde jag att följa upp med 
kompletterande frågor där vissa svar blev förtydligade.  

Genomförande 

Inför genomförandet av intervjuerna har jag förberett mig genom att ta med redskap för 
att spela in samtalet och säkerställa att intervjun genomförs i en lugn miljö så att 
inspelningen blir av bra kvalité, samt att respondenten inte behöver oroa sig att någon 
kan höra vad som sägs. Jag som intervjuare har varit förbered och påläst på 
intervjuguiden, undersökningens syfte och har läst på inför hur man ska agera som 
framgångsrik intervjuare. 

Jag har förberett respondenterna genom att skicka ut ett informationbrev med 
information om undersökningen, dess syfte och tillvägagångsätt (se bilaga I). 

Efter att varje intervju har genomförts har jag antecknat hur intervjun gick, hur 
samarbetet med respondenten fungerade, hur miljön upplevdes samt eventuella andra 
upplevelser.  

Analys 

När man genomför en kvalitativ undersökning är det viktigt att man i ett tidigt skede 
bestämmer sig för hur analysen ska genomföras. Det är nämligen avgörande för val av 
teknik, urval och respondenter. Det är viktigt att analysen och 
undersökningsinstrumentet utformas efter undersökningens frågeställning så att man 
genom analysen kan få svar på det som är undersökningens syfte (Bryman, 2011). 

Intervjuerna har transkriberats så snart som möjligt efter att de är genomförda, eftersom 
det är viktigt att transkribera medan man fortfarande har intervjun i sitt minne. Därefter 
har analys- och tolkningsarbetet påbörjats. Att analysera och tolka ett empiriskt material 
innebär att man bryter ned det i mindre delar och letar efter såväl likheter som 
skillnader. Vid analys av kvalitativ data har jag valt att använda mig av kodning i 
grundad teori, som har blivit ett av de vanligaste analysverktygen (Bryman, 2011). 

Kodning är en metod som kan användas för att organisera intervjutexter utifrån den 
frågeställning och de teman man valt i sin undersökning. Kodningen ger struktur och 
överblick åt intervjutexterna för att man ska kunna utarbeta den underförstådda 
meningen i det som sagts. Kodningen har genomförts genom att jag knyter ett eller flera 
nyckelord till textsegment för att underlätta senare identifiering av ett uttalande eller 
påstående. Jag har sedan jämfört data för att finna likheter och olikheter, som leder till 
urval av ny data och teoretiska noteringar. Kodningen har genomförts i olika steg, där 
jag har läst igenom materialet flera gånger. Vid den första genomläsningen har jag inte 
gjort några kommentarer till texten, andra genomläsningen har jag markerat nyckelord i 
texten, tredje genomläsningen har jag letat efter gemensamma faktorer osv. Efter att 
analysen har genomförts i olika steg så uppstår till slut en ”mättnad” i materialet där 
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inga nya insikter eller tolkningar tycks framgå. Kodningen och analysen har i möjligaste 
mån försökt utgå från de teman som fastställts i undersökningens syfte och 
frågeställning (Kvale & Brinkmann, 2009).  

Kodningen har skett genom att jag i förväg har bestämt mig för att använde de tre 
övergripande kategorierna, utifrån den teoretiska modellen av Fugate m.fl.(2004) som 
jag presenterade tidigare. Under genomläsningen har jag fått anpassa analysen efter 
resultatet genom att konstruera vissa underkategorier samtidigt som jag läst igenom 
materialet.  
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RESULTAT 
 

Resultatet presenteras efter två teman: Respondenternas syn på anställningsbarhet samt 
anställningsbarheten utifrån den teoretiska modellen av Fugate m.fl (2004).   

Nedan följer på nytt en kort presentation av respondenterna: 

Eva – arbetslös nyexaminerad ekonom med tidigare erfarenhet som säljare.  

Karin – behandlingsassistent som söker nytt arbete vid sidan om sitt nuvarande arbete.  

Anna – arbetslös resekonsult.   

Linda – administratör som nyligen har varit arbetslös.  

Mats – civilingenjör som söker arbete vid sidan om sitt nuvarande arbete. 

 

Syn på anställningsbarhet 
Nedan presenteras resultatet utifrån de delar som genom analysen framstod som mest 
framträdande. Respondenternas syn på anställningsbarhet beskrivs utifrån de faktorer 
som fastställdes genom undersökningens syfte och frågeställning, nämligen att 
kartlägga den upplevda anställningsbarheten hos individer.   

Upplevd anställningsbarhet 

Att definiera hur man upplever sin anställningsbarhet har visat sig vara en ganska svår 
fråga att svara på för respondenterna.  

Karin berättar att hon tycker att hon är anställningsbar för de arbeten hon söker, men att 
hon ändå inte får jobb: 

”Jag får ju inte ens komma på intervju utan blir bortsorterad jättetidigt. 
Det är konstigt för jag tycker själv att jag har det som efterfrågas” 

Karin menar att hon har en god självinsikt och vet vad hon har för förmåga, men att det 
svåra är att kunna visa det för arbetsgivarna. Eftersom hon sällan får en chans att 
komma på intervju måste hon bli bättre på att skriva ansökningar och cv. Men hon anser 
inte att det har med anställningsbarhet att göra. 

Mats uppfattning liknar Karins. Han tycker att han har en hög anställningsbarhet för 
många arbeten som han söker, men att det är oerhört stor konkurrens om jobben och att 
det ibland därför ställs orimliga krav på de sökande.  

”Jag anser att de krav som ställs egentligen inte är nödvändiga för att 
kunna utföra arbetet, utan att det är bara ett sätt för arbetsgivaren att 
sålla bort sökande.” 
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Evas upplevelse är att eftersom hon just nu saknar arbetserfarenhet inom yrket hon 
söker jobb, så är hennes anställningsbarhet lägre än den skulle kunna vara.  

”Att inte ha konkret arbetserfarenhet som ekonom, gör att det är svårt att 
visa vad jag går för. Trots att jag har 7 års arbetserfarenhet som säljare, 
så räcker inte det…. Jag har ju inte heller något direkt kontaktnät att ta 
hjälp av, jag upplever att erfarenhet och kontakter går ju ofta hand i 
hand.” 

Anna tycker att hon har en hög anställningsbarhet som resekonsult. Hon har arbetat 
många år i branschen, har rätt utbildning och ett stort kontaktnät. Men hon menar att om 
hon skulle vilja byta yrke så skulle det vara mycket svårt. Hennes kompetens är således 
branschspecifik.  

Linda upplever precis som Eva att hon har haft svårt att få arbete just för att hon inte har 
så lång arbetserfarenhet och inte heller så stort yrkeskontaktnät. Hon tycker att hon har 
tappat självförtroende just på grund av att hennes uppfattning är att hon klarar mycket 
mer än vad arbetsgivare verkar anse.  

Alla respondenter verkar vara överens om att de upplever att det ställs höga krav på 
arbetsmarknaden. Trots att de själva uppfattar sig ha en god förmåga och en hög 
anställningsbarhet är det svårt att få arbete.  

Utbildning och erfarenhet 

Mats berättar att i hans yrke som ingenjör så är det givet att man måste ha gått en 
ingenjörsutbildning för att få arbete. Men han menar att utbildningen inte är en garanti 
för att få jobb, det är stor konkurrens om de jobb som finns:  

”Man måste sticka ut ifrån mängden, att bara förlita sig på sitt 
examensbevis räcker inte. Det krävs en kombination av många faktorer för 
att få ett jobb… Och sedan när du fått ett jobb måste du kämpa vidare om 
du vill avancera.”  

Anna och Eva är också överens om att utbildning är nödvändigt för arbete inom deras 
branscher och yrkesgrupper, men att det utöver utbildning krävs mer. Eva som är 
arbetssökande tycker att det är svårt att få jobb som nyutexaminerad ekonom. Trots att 
hon har tidigare arbetserfarenhet, är kravet på erfarenhet som ekonom stort. Anna menar 
att för att kunna arbeta som resekonsult måste man ha certifikat i olika 
resebokningssystem, och det får man genom utbildning. Men för att få jobb krävs det 
utöver utbildningen kontakter i branschen. 

Karin anser att för vissa yrken där det är stor konkurrens måste man ha en väldigt 
specifik kompetens, där man specialiserat sig under utbildningstiden eller haft specifik 
arbetserfarenhet. Hon sa: 

”Även att jag har en master-utbildning så räcker inte det för att kunna 
hitta ett nytt jobb. Den utbildningen var väldigt generell och i många jobb 
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jag söker ska man snarare ha specialiserat sig på ett visst område… 
Ibland är det nästan en nackdel att man läst en master för då tycker 
många arbetsgivare att man är överkvalificerad” 

Linda har inte arbetat så många år, hon upplever att det är svårt att mäta sig 
erfarenhetsmässigt mot andra. Hon berättar att hon får kämpa mer med att övertyga 
arbetsgivare om att hon har rätt egenskaper och kvaliteter för att uppväga bristen på 
erfarenhet.  

Alla respondenter menar att utbildning är väldigt viktigt i dagens arbetsmarknad. Men 
det är ingen garanti för att få ett arbete inom det man utbildat sig till. Det krävs även 
erfarenhet, rätt egenskaper och framförallt kontakter för att få jobb. 

Personliga egenskaper 

Karin anser att vad man har för personliga egenskaper till viss del är viktigt, men är inte 
på något sätt avgörande för att få arbete. Hon tycker att det är svårt att leva upp till de 
personliga egenskaper som efterfrågas i annonser. Likaså Anna menar att det inte går att 
låtsas ha egenskaper som man inte har, hon tycker att det viktigaste är att man är sig 
själv när man går på intervju.  

Mats tycker att det ofta står i annonser att man ska ha vissa egenskaper, men när det väl 
kommer till intervjuerna så är det personkemin som är viktigast. Även Linda anser att 
det till viss del är viktigt att kunna visa att man har egenskaper som passar för jobbet, 
men det är inte avgörande för att få ett jobb: 

”Vad man har för egenskaper kan vara det som gör att man sticker ut från 
mängden när man går på intervju, men egenskaperna enskilt ger dig ju 
inte jobbet.” 

Eva anser att det i vissa yrken ställs högre krav på att man har rätt egenskaper. Hon 
berättar att när hon arbetade som säljare så var utbildning och tidigare erfarenhet mindre 
viktiga. Då var man istället tvungen att visa att man hade rätt egenskaper för att bli en 
bra säljare.  

Resultatet av intervjuerna visar att det finns några egenskaper som flera av 
respondenterna uppfattar som viktiga: Att vara flexibel är något som respondenterna har 
stött på i annonser eller under intervjuer. Både Linda och Karin menar att det är en 
vanlig fråga under intervjuer att man ska kunna motivera på vilket sätt man är flexibel 
som person men även i sitt yrkesutövande. Social kompetens uppfattas vara viktigt av 
samtliga respondenter. Anna berättar att social kompetens är den viktigaste egenskapen 
i hennes bransch, men hon tycker att det är naturligt då hon arbetar med service. Även 
Mats anser att social kompetens är viktigt i hans yrke som ingenjör, trots att mycket av 
arbetet är analytiskt och självständigt så ställs det krav på social kompetens gentemot 
kollegor och kunder. Den tredje egenskapen som av samtliga uppfattas som viktig är 
ansvarstagande/självständig. Eva anser att det beror på att många arbetsgivare vill ha 
självgående personal, man har inte tid med längre upplärningar vid nyanställningar. 
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Mats tror att det beror på att många yrken inom hans bransch är väldigt självständiga 
och man arbetar under eget ansvar, det finns ingen kontroll från närmaste chef. Likaså 
Anna menar att i det dagliga arbetet så är det högt tempo att alla måste ta ett stort ansvar 
och vara självständiga för att arbetet ska hinnas med.  

Socialt nätverk 

Karin, Anna och Linda berättar att de fått sina senaste arbeten via sociala kontakter. 
Mats har fått arbeten både genom sociala kontakter, men även via formella annonser, 
han menar att det trots allt går snabbare och är betydligt lättare att få arbete via sitt 
sociala nätverk. Eva har också fått arbeten via sociala kontakter, hennes senaste jobb 
innan hon blev arbetslös, sökte hon via en formell annons. Det var först när hon blev 
kallad på intervju som hon fick veta att hon hade en kontakt i företagen som hon tror 
kan ha varit bidragande till att hon fick jobbet. Karin berättar att hon upplever det som 
svårt att få ett nytt arbete då hon saknar kontakter i den bransch hon söker jobb i nu. 
Hon har även en annan utbildningsbakgrund än vad som normalt krävs. Likaså Mats 
berättar att det var svårt för honom när han skolade om sig från hantverkare till 
ingenjör, att skapa nya kontakter när han skulle hitta sitt första jobb efter utbildningen. 
Samtliga respondenter menar att sociala kontakter är den viktigaste faktorn för att få ett 
arbete idag. Anna sa:  

”Om du saknar vissa av de kompetenser som efterfrågas i en annons så 
väger det ju alltid tungt om du har en kontakt som har rekommenderat dig. 
Det känns som arbetsgivaren förbiser det och ger dig jobbet framför andra 
som kanske egentligen var mer lämpade.”  

Samtliga respondenter anser även att det är väldigt svårt att få arbete via annonser 
eftersom det är så många sökande och att det är svårt att visa vem man är genom en 
ansökan och CV. Anna som är arbetslös berättar att hon söker arbeten via 
Arbetsförmedlingen bara för att hon måste redovisa att hon söker aktivt, men hon tycker 
att det känns som slöseri med tid. Om hon fick välja skulle hon bara söka via kontakter 
eller direkt hos företag hon är intresserad av.  

Även Karin och Linda berättar att de var mer aktiva med att söka jobb när de var 
arbetslösa. Men de sökte många jobb som de inte ville ha, eller visste att de inte skulle 
få. Karin berättar att hon var arbetslös i nästan 2 år innan hon fick ett jobb. Hon sökte 
väldigt mycket jobb men fick nästan aldrig komma på intervju, och när hon väl fick ett 
jobb så var det via en kontakt.  

Alla respondenter anser att det är viktigt att ha ett stort socialt nätverk och alla är 
överens om att det är en avgörande faktor för att få ett jobb i dagens arbetsmarknad. 
Anna som har arbetat i resebranschen i många år, tycker att hon har ett stort nätverk 
tack vare att branschen är liten och att många f.d. kollegor nu har blivit goda vänner. 
Karin och Eva upplever att de har sociala kontakter fast i fel bransch, eftersom de 
önskar byta bransch har de ännu inte hunnit skaffa sig nya kontakter inom de yrken som 
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de önskar få. Linda som inte arbetat så många år upplever att det är svårt när man är ny 
på arbetsmarknaden för man har inte hunnit skaffa sig så många kontakter, de flesta av 
hennes kontakter kommer från utbildningstiden. Mats anser att han har många 
kontakter, men att de finns i andra städer vilket gör det svårt att utnyttja de, eftersom 
han inte är intresserad av att flytta för att få ett nytt jobb, med tanke på 
familjesituationen.  

 

Belysning av resultatet utifrån teoretisk modell 
Nedan analyseras resultatet utifrån de tre dimensionerna enligt den teoretiska modellen 
av Fugate m.fls (2004).  De tre dimensionerna är; personlig anpassningsförmåga, 
karriärsidentitet samt socialt- och humankapital. 

Personlig anpassningsförmåga 

Den teoretiska modellen belyser att vad man har för personlighet har betydelse för hur 
hög anställningsbarhet man har. Det är framförallt fem egenskaper som är av betydelse: 
optimism, möjlighet att lära, öppenhet, handlingsutrymme och självförtroende. Hur 
anpassningsbar man är visar också på vilket sätt man är beredd att påverka sin 
karriärutveckling. (Fugate m.fl, 2004) 

Den sammantagna bilden av intervjuerna är att det är svårt att få nytt arbete. Karin 
berättar att hon har god självinsikt och är medveten om sin förmåga, vilket tyder på ett 
visst självförtroende. Men samtidigt har hon tappat en del av sin optimism efter år av 
arbetssökande som inte genererat något resultat. Hon har däremot tagit tag i sin situation 
genom att läsa fler kurser på universitet som hon tror kommer öka hennes 
anställningsbarhet. Utifrån detta kan man se att hon är mycket anpassningsbar för att 
påverka sin karriärutveckling.  

Anna har ett bra självförtroende och är väldigt optimistisk. Hon känner sig trygg, trots 
arbetslösheten, med att hitta ett nytt jobb. Tack vare många års erfarenhet inom sin 
bransch, rätt utbildning och ett stort kontaktnät tror hon sig kunna hitta ett nytt jobb 
snart. En kort tid efter att intervjun med Anna genomfördes så visar det sig att hon har 
fått ett nytt arbete, vilket är intressant utifrån hennes egen tilltro och förmåga att få ett 
arbete under intervjun.1 

Likaså Mats uppfattar sig själv ha en hög anställningsbarhet. Han visar på hög 
självkänsla och optimism. Han har förbättrat sin situation på arbetsmarknaden genom 
att agera handlingskraftigt för att öka sin anställningsbarhet, han ger exempel på 
utbildningar och kurser han gått, men även hur han arbetat aktivt med att utöka sitt 
sociala nätverk.  

                                                
1 Jag hade ett uppföljningssamtal med Anna 2 veckor efter att intervjun genomfördes, då hon 
berättade att hon fått ett nytt arbete. 
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Eva och Linda uppfattar sig ha lägre anställningsbarhet. De förklarar det med att de är 
relativt nya på arbetsmarknaden i ett nytt yrke. Linda berättar att hon tappat 
självförtroende på grund av att hon fick kämpa under lång tid innan hon hittade ett 
arbete. Hon menar att hon själv uppfattar sig ha en hög förmåga, men att det är svårt att 
visa det för arbetsgivarna. Att hon tappat sin optimism och sitt självförtroende skulle 
kunna vara en delförklaring till varför hon upplever en lägre anställningsbarhet. Eva har 
ett gott självförtroende tack vare sina många år i arbetslivet som säljare, men nu när hon 
ska in i en ny roll som ekonom har hon blivit osäker. Mycket beror på att hon inte själv 
har kännedom om sin förmåga ännu, hon menar att hon måste få börja arbeta för att öka 
sitt självförtroende och sin förmåga.  

Karriärsidentitet 

Den teoretiska modellen menar att vad man har för uppsatta mål och individuella 
värderingar påverkar anställningsbarheten. (Fugate m.fl, 2004)  

Resultatet av intervjuerna visar att beroende på vad man har för mål med sitt sökande 
efter nytt arbete så är det olika svårt.  

Karin och Mats är arbetssökande som söker nytt arbete för att de önskar ta ett nytt steg i 
sin karriär. Eftersom de redan har ett arbete är de mer kräsna med vilka jobb de söker 
och de söker arbeten där det efterfrågas höga krav och att de utvecklas och utmanas i en 
ny roll. Mats menar att det inte är svårt för honom att få ett nytt arbete, men det är svårt 
att få ett arbete som han verkligen vill ha. Likaså Karin menar att nu när hon har ett 
arbete så vill hon inte byta till vad som helst, utan det ska vara något som är ett steg 
närmare hennes karriärmål.  

Eva menar också att det är skillnad på vilken typ av arbete man söker. Hon som har en 
bakgrund som säljare skulle säkert lätt kunna få ett nytt säljjobb, men hennes mål är ju 
att få ett arbete som ekonom eftersom hon investerat i en utbildning och det är det som 
är hennes framtida mål att fortsätta inom. Trots att Eva har kunskaper som en ekonom 
förväntas ha, så hindras hon på grund av att hon inte har branscherfarenhet.  

Linda är relativt ung och har inte varit så länge på arbetsmarknaden. Under den tid som 
hon var arbetslös sökte hon väldigt många olika typer av jobb. Hon menar att det för 
henne just nu är viktigt att få ett arbete och några års arbetserfarenhet, även om det inte 
är drömjobbet. Hon menar att hon ännu inte riktigt upptäckt vad hon har för karriärmål i 
framtiden, men hoppas att det ska visa sig när hon arbetat några år.  

Annas karriärmål och värderingar är att få fortsätta arbeta i liknande roller som hon har 
haft tidigare, hon har inga önskemål om att avancera eller ta på sig arbeten som innebär 
mer ansvar. Hennes val grundar sig snarare i att hon är kräsen i vilken typ av 
arbetsuppgifter som arbetet innebär och att hon inte vill göra arbeten som för henne 
känns som okvalificerade.  
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Socialt- och humankapital 

Humankapital handlar om personliga faktorer såsom ålder, utbildning och erfarenheter. 
Socialt kapital är det formella och informella nätverk som man har i arbetslivet och 
vilket socialt stöd det kan ge. (Fugate m.fl, 2004) 

Humankapitalet kan till viss del inte påverkas, t.ex. ålder. Linda som är relativt ung (25 
år) menar att det många gånger är en nackdel att vara ung, då det visar på att man har en 
brist på erfarenhet. Mats bekräftar att nu när han är äldre (42 år) så tas han på större 
allvar och han kan söka mer avancerade arbeten än tidigare.  

Det kapital som man kan påverka är t.ex. utbildning. Karin har redan en lång utbildning 
på masternivå, men är beredd att läsa ännu fler kurser för att bli mer specialiserad och 
attraktiv på arbetsmarknaden. Även Mats har genom åren försökt att höja sitt 
humankapital genom att läsa kurser vid sidan om sitt pågående arbete. Eva som valt att 
skola om sig har också insett vikten av att investera i en utbildning för att bli mer aktuell 
för tjänser som passar hennes framtida karriärmål. Anna däremot har valt att inte gå fler 
utbildningar då hon inte anser att det är nödvändigt för de arbeten hon söker i sin 
bransch.  

Alla respondenter beskriver att de tycker att sociala kontakter är viktigast för att ha en 
hög anställningsbarhet. Karin, Eva och Linda menar dock att det är svårt med sociala 
kontakter när man är ny i en bransch eller på arbetsmarknaden. Alla respondenter menar 
också att det kan vara svårt att utöka sitt sociala nätverk. Mats beskriver att han tidigare 
var aktiv med att delta i olika forum, sociala tillställningar och kurser. Det har genererat 
en del kontakter, men det är samtidigt tidskrävande och man får offra en del av sin fritid 
och familjelivet för det. Anna berättar att det varit lätt för henne med sociala kontakter 
eftersom hon varit öppen för att lära känna nya människor och att hon tack vare det har 
många goda kontakter och även nära vänner i sin bransch.  

Linda berättar att hon under utbildningstiden var väldigt duktig med att använda sociala 
medier för att knyta och behålla kontakter, men nu tycker hon det är svårt. Samtliga 
respondenter tror att sociala medier är allt mer viktigt för att knyta kontakter, men de 
säger samtidigt att de är dåliga på att använda det.  
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DISKUSSION 
 

Metoddiskussion 
Den teoretiska modellen av Fugate m.fl. (2004) har varit till stor hjälp vid analysen av 
resultatet. Jag uppfattade den teoretiska modellen som mycket användbar i min studie 
eftersom den inte tar hänsyn till ett specifikt arbete eller bransch, vilket gör att den är 
väldigt generell. Det passar syftet och frågeställning för denna studie där jag valt att 
inrikta mig på individers upplevda anställningsbarhet och inte avgränsa mig efter en 
bransch eller yrkesgrupp. Nackdelen med modellen är att samtidigt som den är generell 
så finns det en risk att nyanser kan gå förlorade i analysarbetet. Då de övriga teoretiska 
utgångspunkterna har kommit i andra hand. 

Att jag valde att genomföra undersökningen med semi-strukturerade intervjuer har 
passat studiens syfte mycket väl. Tack vare flexibiliteten i intervjuguiden med möjlighet 
till diskussion och följdfrågor så har jag lättare kunnat tolka respondenternas 
uppfattningar. Nackdelen har varit att det i kodningen och analysarbetet har varit svårt 
att hitta gemensamma nämnare mellan respondenterna samt att kategorierna har 
överlappat varandra, vilket gjort det svårt att presentera resultatet efter tydliga rubriker.  

Det praktiska genomförandet av intervjuerna har fungerat bra. I förväg valde jag lokaler 
med gynsamma förhållande för intervjuerna. Det har gjort inspelningarna mycket 
tydliga och har i sin tur underlättat transkiberingen av intervjuerna. Det som varit svårt 
vid genomförandet har varit min roll som intervjuare.  Att ställa tydliga frågor och 
följdfrågor som hör ihop med undersökningens syfte, samt att låta respondenten 
diskutera utan att påverka med egna tankar och åsikter. Detta har varit en övningssak för 
mig, som jag blivit bättre efter varje genomförd intervju. Det var mycket bra att 
genomföra en pilotintervju, då jag som intervjuare fick möjlighet att träna på 
formuleringen av frågorna, vilket gjorde mig mer förberedd för de resterande 
intervjuerna.  

Arbetet med att koda och tolka intervjuerna har fungerat bra och har krävt flera 
genomläsningar. Nackdelen har varit att jag utfört arbetet ensam och har haft svårt att 
tänka i nya banor, och jag har inte heller haft möjlighet att diskutera resultatet med 
någon annan.  
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Resultatdiskussion 
Precis som i resultatkapitlet så delas diskussionen upp i två teman: Den första delen 
berör respondenternas syn på anställningsbarhet där resultatet jämförs med de teorier 
som berör anställningsbarhet samt hur faktorerna utbildning, erfarenhet, personliga 
egenskaper och socialt nätverk påverkar den upplevda anställningsbarheten. Den andra 
delen jämför resultatet från intervjuerna med den teoretiska modellen av Fugate m.fl 
(2004) som innefattar tre dimensioner; personlig anpassningsförmåga, karriärsidentitet 
samt socialt- och humankapital.   

Syn på anställningsbarhet 

Flera av respondenterna berättar att det är svårt att vara arbetslös och att man får mycket 
liten hjälp att hitta ett jobb. Ansvaret ligger på individerna själva att göra sig attraktiva 
för arbetsgivare. Att individualisering och flexibilitet har blivit allt mer central på den 
svenska arbetsmarknaden, bekräftas av Berntson (2008). Ansvaret för arbetstrygghet 
och möjlighet att få ett arbete har förskjutits till individerna. Varken på organisations 
eller samhällsnivå finns det stöd för att hjälpa arbetslösa. Respondenterna berättar även 
att man till viss del själv måste ta ansvar för kompetensutveckling medan man har ett 
arbete. Organisationsspecifik kompetens erbjuds ofta av arbetsgivaren, men generell 
kompetens får man själv ta ansvar för. Likaså Clarke (2008) konstaterar i sin studie att 
individens roll för att tillämpa livslångt lärande samt vilken förmåga individer har för att 
utveckla sina kompetenser spelar en allt större roll idag. 

Personliga egenskaper 

Tidigare forskning visar att det finns ett samband mellan individer som har en hög 
självkännedom och ett starkt socialt nätverk (Creed & Gagliardi, 2014). Resultatet av 
empirin bekräftar bilden. De respondenter som gav uttryck för god självkänsla och 
tilltro upplevde sig ha en hög anställningsbarhet. Å andra sidan uppgav de med lägre 
självkänsla att det var avsaknaden av sociala kontakter som var orsaken till att de fått en 
lägre självkännedom. Den sammantagna bilden från intervjuerna om hur viktiga 
personliga egenskaper är går isär. Respondenterna berättar å ena sidan att det ofta frågas 
efter vissa egenskaper i annonser och under intervjuer, men å andra sidan är det flera av 
de som inte tror att egenskaperna är avgörande för om man får arbete eller inte. De 
egenskaper som uppfattas som viktigast av respondenterna är: flexibilitet, social 
kompetens och att man är ansvarstagande/självständig. Berglund och Fejes (2009) 
menar att personliga egenskaper spelar en allt större roll i platsannonser, där de 
vanligaste egenskaperna är; positiv, utåtriktad, flexibel, ansvarstagande och 
målmedveten. Något som verkar stämma med respondenternas bild av vilka egenskaper 
som är viktigast. Respondenternas uppfattning om hur viktiga egenskaperna är för att få 
ett arbete stämmer däremot inte överens med teorin, där de anser att andra faktorer som 
erfarenhet och sociala kontakter framstår som viktigare.  
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Socialt nätverk 

Alla respondenter är överens om att sociala kontakter är den viktigaste faktorn till hög 
anställningsbarhet. Bilden verkar stämma överens med forskningen som menar att allt 
fler arbeten tillsätts via informella kanaler, det är både snabbare och upplevs som 
mindre osäkert för arbetsgivaren (Långtidsutredningen, 2011).  

Intervjuerna visar på att det sociala nätverket växer och blir större ju längre man arbetat 
inom en bransch. De respondenter som är relativt nya på arbetsmarknaden eller som valt 
att skola om sig till en ny bransch verkar ha ett betydligt mindre socialt nätverk än vad 
andra med mer erfarenhet har. Putnam (2006) menar att det sociala kapitalets positiva 
krafter är kopplat till dess storlek. Ju fler personer du har i ditt nätverk desto större är 
chansen att få ett arbete. Putnam menar även att eftersom det traditionella 
relationsbyggandet har minskat i arbetslivet så har sociala medier fått en allt större 
betydelse. Resultatet av empirin stämmer med teorin. Respondenterna tycker att det är 
viktigt att vara aktiv på sociala medier då de tror att det kan öka chansen till att få ett 
arbete, men samtidigt är det flera av respondenterna som berättar att de är dåliga på att 
göra det. Att så många som 60-70% av alla lediga tjänster på arbetsmarknaden tillsätts 
via sociala nätverk, verkar stämma med respondenternas bild. (Hensvik & Nordström, 
2013). Flera av respondenterna tycker att det är hopplöst att söka jobb via formella 
annonser då det är svårt att visa vem man är i ett cv, samt att det är många sökande på 
varje tjänst som gör att det är svårt att sticka ut ifrån mängden. Därför verkar sociala 
nätverk ha en större betydelse för anställningsbarheten. 

Utbildning och erfarenhet 

Studier visar att arbetsgivare tar ansvar för att kompetensutveckla sina anställda. I 
huvudsak är det då organisationsspecifik kompetens som man satsar på. Generell 
kompetens från formella utbildningar måste individen själv ansvara för (Fejes, 2010). 

Respondenterna håller med om att utbildning är nödvändigt för att vara aktuell för 
många arbeten på arbetsmarknaden idag. Några av respondenterna berättar att de fått 
organisationsspecifik kompetensutveckling i sina nuvarande anställningar och att det till 
viss del är meriterande när de söker andra arbeten. Några av respondenterna menar även 
att det ofta ställs krav på specialistkompetens, som kan vara svårt att skaffa sig utan 
konkret erfarenhet. Då faller det på individerna själva att utbilda sig eller på annat sätt 
skaffa sig kompetensen vid sidan av sitt nuvarande arbete, för att vara aktuella för andra 
jobb. Fejes (2010) menar i sin studie att det största ansvaret för att upprättahålla ett 
livslångt lärande i slutändan faller på individen, som själv är ansvarig för att aktivt lära 
sig och att hålla sig uppdaterad kunskapsmässigt (Fejes, 2010). Även Salomonsson 
(2003) menar att det livslånga lärandet har blivit en nödvändig faktor i det egna ansvaret 
att vara anställningsbar. Utbildning och kompetensutveckling måste ständigt uppdateras 
och aktualiseras (Salomonsson, 2003). Respondenterna upplever att utbildning i 
formella annonser ofta uppfattas som väldigt viktiga, men att det är andra faktorer som 
blir avgörande i slutändan såsom sociala kontakter. 
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Personlig anpassningsförmåga 
Vad man har för personliga egenskaper verkar ha betydelse för hur hög 
anställningsbarhet man har. Intervjuerna visar att personer med lågt självförtroende och 
osäkerhet upplever sig ha en lägre anställningsbarhet. Likaså hur handlingskraftig man 
är, resultatet av intervjuerna visar att de personerna som själva agerar utifrån 
oförutsägbara situationer verkar kunna påverka sin anställningsbarhet till det bättre.  

Teorin menar att man genom egenskaper som optimism, öppenhet och en förmåga att 
lära själv kan påverka sin anställningsbarhet. Hur anpassningbar man är visar också på 
vilket sätt man är beredd att påverka sin karriärutveckling. (Fugate m.fl, 2004). De av 
respondenterna som satsar på att kompetensutveckla sig vid sidan om sina arbeten, är 
också de som upplever sig ha en hög anställningsbarhet. Resultatet visar däremot att det 
inte enbart verkar hjälpa med komptensutveckling utan att sociala kontakter verkar vara 
ännu viktigare.  

Karriärsidentitet  
Den teoretiska modellen menar att karriärsidentiteten talar om att vad man har för 
uppsatta karriärmål kan avgöra hur anställningsbar man är. (Fugate m.fl, 2004). 
Respondenterna har alla någon form av högre utbildning men har olika lång 
arbetserfarenhet. De respondenter som har flera års arbetserfarenhet har högre krav på 
vilka typ av arbeten de kan tänka sig att ta, oavsett om de är arbetslösa eller inte. De 
som önskar avancera vid varje byte av jobb upplever att det kan vara svårt att få ett 
arbete som de önskar. Men å andra sidan upplever de respondenterna generellt sin 
anställningsbarhet som hög och de tror inte att det skulle vara svårt att hitta ett nytt 
arbete om de skulle bli arbetslösa. 

Socialt- och humankapital 
Social- och humankapitalet beskriver en individs förmåga att få ett nytt arbete. Det 
sociala kapitalet innefattas av det nätverk som man skaffar sig under karriären. 
Humankapitalet utgörs av faktorer såsom utbildning, erfarenhet, ålder och kön (Fugate 
m.fl, 2004).  Respondenterna är överens som att det sociala kapitalet är oerhört viktigt 
för förmågan att kunna skaffa sig ett nytt arbete, flera av dem menar samtidigt att de 
saknar sociala kontakter och att de tycker det är svårt att nätverka. En del av 
respondenterna vittnar om att de genom utbildning stärkt sitt humankapital och blivit 
mer attraktiva på arbetsmarknaden, men de menar samtidigt att utbildningen enskilt inte 
räcker för att vara säker på att få ett arbete. Respondenterna menar även att ålder har en 
viss betydelse, då det kan uppfattas som en nackdel att vara ung då man antas sakna 
erfarenhet. Å andra sidan menar några av respondenterna att ju äldre och mer erfaren 
man är, desto högre krav har man på arbeten man önskar få. Teorin menar att man som 
individ kan påverka sitt social- och humankapital och således påverka sin 
anställningsbarhet (Fugate m.fl, 2004). Resultatet av intervjuerna visar att drivkraften 
och de personliga egenskaperna hos individerna påverkar hur benägen man är att 
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påverka sitt social- och humankapital. Det är inget som kommer automatiskt, utan är 
något som man medvetet och aktivt måste arbeta med.  

 

Slutsatser 
Nedan följer en sammanställning över vad jag kommit fram till i diskussionen utifrån 
studiens frågeställning: 

• Vad innebär begreppet anställningsbar för en arbetssökande? 
• Vilka av faktorerna; utbildning, erfarenhet, personliga egenskaper och socialt 

nätverk är viktigast för den upplevda anställningsbarheten? 
• Vilken betydelse har ett socialt nätverk för hur arbetssökande upplever sin 

anställningsbarhet? 
 

Utifrån resultatet kan jag dra vissa slutsater: 
Anställningsbarhet som begrepp är relativt okänt och otydligt. Forskningen visar att det 
inte finns någon tydlig definition. Respondenterna har däremot en bra uppfattning om 
vad det innebär att vara anställningsbar, och att det utgörs av ett antal faktorer. De 
faktorer som är undersökta i denna studie är; utbildning, erfarenhet, personliga 
egenskaper och socialt nätverk. Vissa saker kan man påverka, andra inte. Man kan 
påverka sin kompetens till exempel genom att utbilda sig. Man kan även till viss det 
träna upp sina personliga egenskaper, men samtidigt kan man inte förändra sig helt som 
person. Vad som verkar vara av betydelse är hur man agerar i föränderliga situationer 
och vad man har för förmåga att anpassa sig när det krävs. Man kan inte påverka sin 
ålder, sitt kön eller antal år i arbetslivet. Vad man har för tidigare arbetserfarenhet 
påverkar även möjligheten till nytt arbete i framtiden. Om man t.ex. önskar byta bransch 
så är antal år i arbetslivet mindre värt då branschspecifik kompetens uppfattas som 
viktigt.  

Att utbildning är viktig är ingen nyhet i dagens samhälle, det är nödvändigt för att 
kunna konkurrera om attraktiva tjänster på arbetsmarknaden. Formell utbildning är 
nödvändigt för att vara anställningsbar, men studien visar att det i dagens samhälle inte 
är någon garanti att få ett arbete endast tack vare att man skaffat sig en högre utbildning. 
Vad som verkar vara av stor betydelse är sociala kontakter. Om man har sociala 
kontakter verkar inte de övriga faktorerna vara lika betydelsefulla. Om arbetsgivare har 
förväntningar på en viss utbildning eller arbetserfarenhet så verkar det inte längre vara 
lika viktigt då man anställer via informella kanaler. Man prioriterar då istället kontakter 
och personliga egenskaper framför utbildning och erfarenhet.  

Sociala kontaker upplevs alltså vara den viktigaste faktorn bland respondenterna för en 
hög anställningsbarhet enligt denna undersökning. Det motiveras med att flera av 
respondenterna själva har fått arbete via sociala kontakter, och de upplever det som 
svårt att söka arbeten via formella annonser. Tidigare forskning visar även att allt fler 



 

 27 

arbeten tillsätts via sociala kontakter (Långtidsutredningen, 2011; Hensvik & 
Nordström, 2013 m.fl.). Att vara duktig på att nätverka i yrkeslivet upplevs som olika 
svårt och kan till viss del höra ihop med hur man är som person. De som upplever sig 
vara sociala och utåtriktade, verkar ha lättare för att nätverka och knyta kontakter. 
Socialt nätverkande uppges vara tidskrävande och är en prioriteringsfråga, flera av 
respondenterna menar att det krävs mycket av ens fritid för att kunna nätverka. Samtliga 
respondenter ger uttryck för att sociala kontakter är oerhört viktigt, de är däremot olika 
aktiva i att arbeta med sitt sociala nätverk. Likaså ger de alla uttryck för att sociala 
medier tros vara viktigt och kommer spela en större roll i framtiden, men samtidigt 
medger de flesta respondenterna att de är dåliga på att använda sociala medier i syfte att 
nätverka. Vad det beror på uppges vara tidsbrist, att man upplever det som svårt eller att 
man helt enkelt inte finner intresse för det.  

Det verkar finnas ett samband mellan att ha lång arbetserfarenhet och sociala kontakter. 
De som arbetat länge inom en bransch eller yrkesgrupp uppger att de har ett stort socialt 
nätverk och att de därmed har en hög anställningsbarhet. Personer som är nya på 
arbetsmarknaden har svårare att vara anställningsbara.  

 

Framtida forskning 
Under arbetets gång stötte jag på flera delar som jag upplevde vore intressant att 
fördjupa sig i och undersöka vidare. En studie där man jämför olika yrkesgrupper och 
branscher med varandra skulle i framtiden vara intressant för att se om det finns faktorer 
i anställningsbarheten som är branschrelaterad snarare än individuellt betingad.  

Ett annat intressant område är sociala medier och hur individer och organisationer 
använder sig av dem. Att undersöka hur organisationer använder sig av sociala 
kontakter vid rekryteringssituationer och vilken inverkan det har på anställnings-
barheten hade också varit intressant. Man skulle kunna fördjupa sig ytterliggare i sociala 
kontakters betydelse genom att undersöka hur de skapas och underhålls samt hur de 
används för att hitta arbete.  
 

Avslutande reflektioner 
En ständigt föränderlig omvärld och stor konkurrens om arbeten gör att man som 
individ idag måste vara allt mer anpassningsbar. Oavsett utbildning, bakgrund och 
nätverk så måste man vara beredd på att ens arbetssituation kan förändras. Eftersom 
arbetsmarknaden är föränderlig gör det att specifika kompetenser som är eftertraktade 
idag inte behöver vara lika viktiga om fem till tio år. Anställningsbarhet är spännande 
för att det handlar om vad individer har för förmåga att anpassa sig till 
arbetsmarknadens behov idag såsom i framtiden.  
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Studien visar att anställningsbarheten ökar med antal år i arbetslivet. Det vore därför 
viktigt att ta fram redskap för individer att redan under studietiden träna på att öka sin 
anställningsbarhet och därmed bli mer förberedda för ett inträde på arbetsmarknaden. 
Det är intressant att reflektera över hur individer redan under utbildningstiden kan träna 
på att påverka sin anställningsbarhet. Kan utbildningsanordnarna under utbildningstiden 
träna elever på att vara anställningsbara efter studierna? Det faller även på studenterna 
att lära sig att utöka sitt sociala nätverk redan under studietiden, genom att aktivt knyta 
kontakter med arbetslivet och att hålla sig uppdaterade på sociala medier. Det är en 
lärdom som kommer vara användar genom hela arbetslivet.  

Framtida forskning kring anställningsbarhet skulle kunna appliceras på både samhälls- 
organisation- och individnivå. Den höga konkurrensen på arbetsmarknaden idag gör att 
det krävs av arbetssökande att de är mer proaktiva. Till exempel skulle den teoretiska 
modellen av Fugate m.fl.(2004) kunna användas som utgångspunkt för individer att bli 
mer anställningsbara. Genom att konkretisera anställningsbarhet som begrepp och skapa 
ett verktyg för hur det kan användas, skulle individer kunna tränas i att skaffa sig en 
högre anställningsbarhet både under studietiden och under sitt yrkesverksamma liv.  
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Bilaga 1 – Informationsbrev till intervjudeltagarna 
 

Hej! 

Mitt namn är Lisa Svensson och jag läser min sista termin på kursen 
Arbetslivspedagogik III via Linneuniversitet. Kursern avlutas med ett examensarbete 
där jag valt att undersöka hur individer som är eller nyligen varit arbetssökande ser på 
de krav som relateras till anställningsbarhet och vilka faktorer som är avgörande för att 
uppleva en hög anställningsbarhet. Undersökningen kommer även att undersöka hur stor 
betydelse socialt nätverk har för den upplevda anställningsbarheten.  

Anledningen till att du får detta mail är för att du visat intresse vid att delta i denna 
undersökning och jag vill därför informera dig om undersökningen och hur den kommer 
att gå tillväga.  

Intervjun som genomförs beräknas ta cirka 30 minuter och kommer att spelas in, efter 
ditt samtycke. Anledningen till att jag vill spela in är för att jag inte vill göra kortfattade 
anteckningar som senare kan komma att tolkas felaktigt. Intervjun kommer endast att 
användas i undersökningens syfte och kommer att förstöras när arbetet är färdigt. Din 
integritet skyddas genom att dina svar behandlas så att obehöriga inte kan ta del av dem. 
I rapporten kommer personlig information om dig att undanhållas genom att jag skapar 
ett fiktivt namn och ändrar andra specifika uppgifter där det anses nödvändigt för att 
garantera din anonymitet.  

Ditt deltagande är givetvis frivilligt och du kan närsomhelst välja att avbryta din 
medverkan.  

Examensarbetet beräknas vara klart i juni 2015 och om du önskar får du gärna ta del av 
det färdiga resultatet.  

Har du några frågor är du välkommen att kontakta mig. 

 

Med vänliga hälsningar 

Lisa Svensson 

Tel: XXXX –XX XX XX 

Mail: svensson.lisa@xx.se 
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Bilaga 2 - Intervjuguide 
Intervjguiden är indelad i olika teman för att skapa en tydlig struktur vid 
genomförandet. Frågorna finns som stöd till den som intervjuar, men alla frågor måste 
inte besvaras utan tanken är att samtalet ska flöda fritt utifrån respondentens svar. Det 
ska finnas möjlighet att vidareutveckla svaren genom att ställa följdfrågor eller 
fördjupa diskussionen där det anses intressant.   

 

Inledande frågor 

• Berätta lite om dig själv  
• Tidigare arbetserfarenhet/utbildning 
• Nuvarande arbete/sysselsättning  

 

Frågor om att vara arbetssökande 

• Hur länge var du/har du varit arbetssökande? 
• Vilka svårigheter/hinder har du stött på under ditt arbetssökande? 
• Vilka tillvägagångsätt har du använt dig av i ditt arbetssökande? 
• Vilka tillvägagångsätt har varit bra/mindre bra? 

 

Frågor om begreppet anställningsbarhet 

• Hur gick det till när du blev anställd? (denna fråga är endast för respondent som 
nyligen fått arbete) 

• Vad tror du det beror på att just du blev anställd? (denna fråga är endast för 
respondent som nyligen fått arbete) 

• Varför har du inte blivit anställd på andra arbeten du sökt? 
• Vilka faktorer (ex utbildning, erfarenhet, sociala kontakter, egenskaper) har varit 

viktigast att framhäva när du sökt arbete/varit på intervjuer? 
• Är det någon av dessa faktorer som varit avgörande för att du ska få arbete/ 

anledning till att du inte fått arbete?  
• Är det någon av dessa faktorer som du upplever att du saknar? 
• Vilka av dina personliga egenskaper har varit viktigast för att få ett arbete? 
• Vilka färdigheter och erfarenheter har du fått med dig från tidigare 

anställningar/utbildningar? 
• Hur har du gjort för att vara attraktiv för nya arbetsgivare? 
• Vad tror du gör dig konkurrenskraftig på arbetsmarknaden? 
• Vilka krav känner du att det ställs på dig ifrån arbetsgivarna? 
• Har du i dina tidigare anställningar fått möjlighet till kompetensutveckling?  

Bilaga II 

II 
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• Har du på något sätt själv investerat i kompetensutveckling under din tid i 
arbetslivet?  

 

Frågor om socialt nätverk 

• Hur viktigt har ditt sociala nätverk varit i ditt arbetssökande? 
• På vilket sätt har du tagit hjälp av ditt sociala nätverk? 
• Arbetar du aktivt med att hålla kontakt med ditt sociala nätverk? 

 

Frågor om arbetslivet/arbetsmarknaden 

• Vad har du för syn på hur dagens arbetsmarknad ser ut?  
• Anser du att din utbildning och tidigare erfarenhet matchar kraven på dagens 

arbetsmarknad? 
• Hur tänker du kring din framtid i arbetslivet? 

Bilaga II 
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