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Sammanfattning 
Anställningsbarhet är ett koncept inom arbetsmarknadspolitiken för att öka sysselsättningen, 
minska arbetslösheten och säkra både den nationella och globala ekonomiska tillväxten. Inom 
politiken ger anställningsbarhetskonceptet auktoritet åt vilka normer som betraktas önskvärda. 
Tidigare forskning visar att formandet av den anställningsbara individen redan påbörjas i 
skolans värld genom hur utbildning fostrar studenter utefter arbetsmarknadens efterfrågan. 
Därmed ses anställningsbarhet idag vara ett styrningsverktyg, vilken ökar kravet på den 
enskilda individens förmåga att förhålla sig till vad som anses vara en attraktiv anställd. Syftet 
med denna studie är att genom ett HR-perspektiv analysera anställningsbarhet som 
maktmekanism utifrån upplevelsen av anpassning på arbetsmarknaden. Studien genomfördes 
med hjälp av ett kvalitativt angreppssätt med semistrukturerade intervjuer. Vidare har studien 
sin teoretiska utgångspunkt i Foucaults självdisciplinerade maktteori samt Goffmans 
dramaturgiska perspektiv vilket empirin analyseras utifrån. Resultatet visar att det finns vissa 
styrande faktorer inom anställningsbarhet vilka HR-medarbetarna förhåller sig till samt 
formar sig utefter. Utbildning, arbetslivserfarenhet och personliga kvalifikationer som social 
kompetens och anpassningsförmåga framhålls vara de tre övergripande elementen inom 
anställningsbarhet. Även vidareutveckling lyfts fram som en avgörande faktor vilken de 
förhåller sig till för att vara samt förbli attraktiva på arbetsmarknaden. Hur HR-medarbetarna 
beskriver anpassning på arbetsmarknaden och i sin anställning tyder på att anställningsbarhet 
utgör en maktmekanism vilken upprätthåller samhällets idealiserade bild av den 
anställningsbara. 
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1 Inledning 
I denna uppsats kommer anställningsbarhet analyseras som en maktmekanism utifrån 
anpassning på arbetsmarknaden. Vikten av att studera och analysera hur människan ständigt 
anpassar sig till förväntan av att leva upp till omgivningens allmänt erkända ideal är något 
som tidigare forskare poängterar samt även uppmanar till (Huges 1984, se Becker 2008, 
s. 119). 
 

1.1 Bakgrund 
Anställningsbarhet som begrepp har fått stort genomslag i hur arbetsmarknadspolitiken 
beskriver en idealiserad bild av den anställningsbara individen (Fejes & Berglund 2010 
ss. 20 -21). Anställningsbarhet används alltmer som ett strategiskt koncept för att öka landets 
sysselsättningsgrad, kunskapsnivå och således säkra både en nationell och global social 
välfärd samt ekonomisk tillväxt (Fejes & Berglund 2010, s. 13). Anställningsbarhet kan i 
grunden ses handla om individens möjlighet att matcha arbetsmarknadens kvalifikationskrav 
vad gäller de egenskaper och kompetenser som anses vara viktiga i den snabbt föränderliga 
och konkurrensutsatta arbetsmarknaden. Detta både för att vara aktuell för en anställning samt 
förbli anställd (Nilsson & Viberg 2016, ss. 37-38).  Anställningsbarhet kan ses som en 
styrningsmekanism inom både internationella och nationella politiska dokument då den 
ledade diskursen inom anställningsbarhet i arbetsmarknadspolitiken ger auktoritet åt vilka 
föreställningar och normer som betraktas vara önskvärda i olika sammanhang 
(Fejes & Berglund 2010, s.20). Förändringarna av anställningsbarhetsbegreppets innebörd 
samt framväxande betydelse på arbetsmarknaden kan ses ha sitt ursprung i utvecklingen av 
den nyliberala politiken (McQuaid & Lindsay 2005, s. 206). Enligt politiska dokument från 
Organisation for Economic Co-operation and development (OECD) samt Europeiska unionen 
(EU) definieras idag ett livslångt lärande samt flexibilitet vad gäller den enskilda individens 
anpassningsförmåga till förändringar vara centralt för anställningsbarhet (Fejes & Berglund 
2010, s. 13). Kamoche, Pang och Wong (2011, s. 1666) definierar även anställningsbarhet 
utifrån att vara flexibel och besitta den kunskap vilken organisationer anser vara en tillgång i 
den mening att det kan hjälpa organisationen att öka sitt marknadsvärde.  
 
Idag finns det många studier inom på anställningsbarhet som begrepp, dess historia, framväxt 
och innebörd. Tidigare forskning inom området fokuserar främst på vilka kompetenser och 
förmågor som krävs för att vara anställningsbar inom olika yrkeskategorier. En studie inom 
äldreomsorgen visade att de anställda upplevde krav och förväntningar om att delta i det 
livslånga lärandet som centralt för att vara anställningsbar och en attraktiv anställd i 
arbetsgivarens ögon (Fejes & Berglund 2010). Det finns även flertalet undersökningar inom 
bemanningsbranschen vilka undersökt vikten och betydelsen av att vara anställningsbar för 
konsulter samt även arbetsgivarens intresse i att ha anställningsbar arbetskraft (Branding 
2013). Exempelvis Kamoche, Pang och Wongs (2011) studie om tidsbegränsade 
anställningar. Gemensamt i tidigare studier är att det framkommer hur arbetsgivare i stor 
utsträckning lägger över ansvaret på kompetensutveckling på den enskilda individen 
(Branding 2013).  
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1.1.1 Problemformulering 
Dagens arbetsmarknad kännetecknas av snabba förändringar och en hård global konkurrens 
vilket ställer höga krav på organisationer för att bibehålla sin position på marknaden 
(Fejes & Sparrhoff 2016, s. 15). Detta resulterar i att organisationer i sin tur ställer högre krav 
på den enskilda individen vilken måste anpassa sin kompetens utefter arbetsmarknadens 
behov (Kamoche, Pang & Wong 2011, s. 1665). För att vara en attraktiv anställd blir det idag 
därmed allt viktigare att hitta strategier för att matcha arbetsgivarens krav vad gäller kunskap 
och egenskaper (Fejes & Berglund 2016, s. 11). Anställningsbarhet, det vill säga individens 
förmåga att forma sig efter arbetsgivares efterfrågan, är idag ett frekvent använt samt 
mångfacetterat begrepp inom diskussionen om arbetsmarknadspolitiken (Garsten och 
Jacobsson 2004, ss. 11-12).  
 
Här vill vi problematisera vår föreställning om att individen idag utifrån 
anställningsbarhetsdiskursen är styrd och begränsad i arbetslivet då människan aktivt formar 
sig efter arbetsgivarens behov och förväntningar. Genom att anställningsbarhet som ett 
politiskt styrningsverktyg tvingar individen att anpassa sig till normerna finns det en 
problematik på arbetsmarknaden då individens frihet och egna val tenderar att minska. I 
denna studie kommer vi utifrån ett HR-perspektiv problematisera anställningsbarhet som 
maktmekanism och vilka faktorer inom begreppet som HR-medarbetarna förhåller sig till på 
arbetsmarknaden och i sin anställning för att vara anställningsbara.  
 
Enligt Townley (1993, s. 526) har HR-avdelningen en makthavande position inom 
organisationer där avdelningens uppgift är att stötta ledningen i att komma med strategier för 
att få en så effektiv, produktiv och lönsam arbetskraft som möjligt. Dessa tekniker leder 
vanligtvis till att individer inom organisationen klassificeras enligt en skala vilket möjliggör 
till jämförelser mellan medarbetare (Townley 1993, s. 528). Foucault (se Townley 1977, 
ss. 143, 147) beskriver detta som rationell disciplinering av varje individ där det sker en 
övervakning och bedömning där syftet är att få ut individens fulla kapacitet. HR som 
profession anses vara relevant och intressant att studera då denna yrkesroll innehar en 
maktposition på arbetsmarknaden. Detta genom hur de är arbetsgivarens representanter och 
således en källa till makt, samtidigt som de även själva är objekt för makten då de som 
enskilda individer på arbetsmarknaden måste förhålla sig till anställningsbarhetskonceptet. 
Denna aspekt gör det intressant att analysera just HR-professionens upplevelser av 
anställningsbarhet och anpassning. 
 

1.2 Syfte 
Syftet är att analysera anställningsbarhet som maktmekanism utifrån HR-medarbetares 
upplevelse av anpassning på arbetsmarknaden.  
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1.3 Frågeställningar 
• Vilka faktorer upplever HR-medarbetarna vara centrala för deras anställningsbarhet? 
• Huruvida upplever HR-medarbetarna att de anpassar sig utefter vad som anses vara 

anställningsbart? 
• Vad har påverkat samt influerat HR-medarbetarnas upplevelser om anpassning utefter 

anställningsbarhet på arbetsmarknaden? 
 

1.4 Avgränsningar 
Studien kommer genomföras med hjälp av ett kvalitativt angreppssätt då den är avgränsad till 
att enbart undersöka HR-medarbetares upplevelser inom en kommunal organisations 
personalfunktion. Då studien fokuserar på subjektiva upplevelser är syftet i enlighet med 
Dannefjords (1999, s. 17) beskrivning av avgränsningar inte att ge en fullständig och 
generaliserande förklaring till fenomenet, avsikten är istället att analysera de nyanser som 
framträder i studiens empiri (Dannefjord 1999, s. 17). Studiens resultat kommer i huvudsak 
att analyseras utifrån Foucaults maktteori om självstyrning och Goffmans dramaturgiska 
perspektiv. Att specifikt fokusera på HR-medarbetares upplevelser om anpassning på 
arbetsmarknaden för att närmre analysera anställningsbarhet som en maktmekanism tolkat 
utifrån Foucault och Goffman blir intressant genom HR-professionens ambivalenta sidor. 
Haake och Löfgren Martinsson (2016, ss. 141-143) beskriver att HR-medarbetare i sin 
yrkesroll till stor del arbetar strategiskt med personalutveckling för gruppers och individers 
lärande. Exempelvis utgör jobbanalyser vid rekryteringsprocesser en del av HR-arbetet, där 
analysen handlar om identifiera vad som är anställningsbarbart i en specifik tjänst för att 
därefter kunna sätta rätt person på rätt plats (Cook 2009, ss. 64-69). Å ena sidan kan därmed 
HR-medarbetare ses utgöra agendan för vad som är anställningsbart för organisationens 
medarbetare samtidigt som de själva måste arbeta och fokusera på sin egen anställningsbarhet. 
Således blir det intressant att studera huruvida HR-medarbetare själva anpassar sig på 
arbetsmarknaden. Att avgränsa studien till just HR-medarbetares upplevelser är även av 
intresse då vi själva går en personalvetarutbildning och är på väg mot en yrkesroll inom HR.  
 

1.5 Begreppsprecisering 
 

1.5.1 Anställningsbarhet 
Under 1920-talet handlade anställningsbarhet om att skilja mellan arbetare och arbetslösa för 
att under 60-talet mer fokusera på efterfrågan av arbetskraft på arbetsmarknaden. Från och 
med 80-talet har innebörden av anställningsbarhet successivt allt mer kommit att handla om 
individuell anpassning efter arbetsmarknadens krav där ansvaret förskjutits från staten till den 
enskilda individen (McQuaid & Lindsay 2005, ss. 200-201). Anställningsbarhetsdiskursen 
fylls med olika innehåll och värden över tid och i olika sammanhang (Sparrhoff 2016, ss. 26 
& 37). Vad som anses vara anställningsbart på dagens arbetsmarknad är individens förmåga 
att vara flexibel, anpassningsbar till förändringar, inneha ett självförtroende samt en vilja av 
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att fortsätta utvecklas och delta i det livslånga lärandet (Garsten & Jacobsson 2004, ss. 5, 7 & 
51). Akademisk utbildning, fysisk och psykisk kapacitet, att vara initiativ- och ansvarstagande 
samt att ha motivation, intresse och ett socialt kontaktnät är ytterligare centrala faktorer för 
individens anställningsbarhet (Nilsson & Viberg 2016, s. 40; prop. 2010/11:104, s. 14, 
se Carlbaum 2016, s. 67; Björklund 2016, s. 170; Seing 2016, s. 181). Sedan 1960-talet är det 
även viktigt att inneha en social kompetens för att vara anställningsbar, vilket syftar till att ha 
förmågan att kommunicera, lyssna, vara lyhörd samt samarbeta med andra människor 
(Vesterberg 218-219). Att passa in, vara “en i gänget” och bjuda till är ytterligare faktorer 
som är avgörande för om en individ är anställningsbar (prop. 2010/2011 s. 14 se Carlbaum 
2016, s. 67). Björklund (2016, ss. 157, 168) menar även att det idag utöver att inneha vissa 
formella krav, meriter och personlig lämplighet även finns krav på individens hälsa för att 
vara anställningsbar då en hälsosam och frisk anställd förväntas producera mer än en sjuk och 
ohälsosam anställd. Denna studie kommer inte utgå ifrån någon specifik av ovan redogjorda 
definitioner av anställningsbarhet. Syftet är istället att studera anställningsbarhet som en 
övergripande diskurs, som det mångfacetterade begrepp det är, applicerad på HR-
medarbetarnas upplevelser av anpassning på arbetsmarknaden. 
 

2 Tidigare forskning 
I detta avsnitt redovisas ett urval av tidigare forskning av anställningsbarhet genomförda både 
nationellt och internationellt. Avsnittet inleds med en presentation av anställningsbarhet som 
maktmekanism utifrån ett arbetsmarknadspolitiskt perspektiv följt av ett perspektiv om 
utbildning som en fostran till individens anställningsbarhet. Därefter presenteras även tidigare 
forskning kring hur anställningsbarhet kan ses bli ett styrningsverktyg utifrån politikens mål 
om full sysselsättning. Avslutningsvis redovisas hur ett nätverk av många kontakter är av stor 
betydelse vid individens jobbsökande på arbetsmarknaden.  
 

2.1 Anställningsbarhet – en maktmekanism inom 
arbetsmarknadspolitiken 

Hur anställningsbarhet kan ses vara en maktmekanism inom arbetsmarknadspolitiken idag 
kommer nedan analyseras med hjälp av hur Garsten och Jacobsson (2004) samt Fejes och 
Berglund (2010) diskuterar och problematiserar hur den anställningsbara individen skapats 
som norm på dagens arbetsmarknad. Detta styrks även av Kamoche, Pang och Wongs (2011) 
problematisering av samhällsnormaliseringens effekter. Garsten och Jacobsson (2004, s. 2) 
beskriver anställningsbarhetsdiskursen som en struktur på arbetsmarknaden vilken uppmanar 
till en viss typ av beteende som således kontrollerar vårt sätt att tänka, handla samt agera. 
Anställningsbarhet har därmed kommit att utvecklats till ett styrningsverktyg inom 
arbetsmarknadspolitiken vilken ger auktoritet till vilka diskurser inom begreppet som är 
vägledande i olika kontexter (Garsten & Jacobsson 2004, ss. 7-9, 14). Bestämmelserna kring 
vad som betraktas vara anställningsbart och inte regleras genom olika styrande politiska 
dokument vilka skapar normer om den ideala anställningsbara individen (Garsten och 
Jacobsson 2004, ss. 42-46, 66). Garsten och Jacobsson (2004, s. 66) menar att 
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anställningsbarhet kan fungera som en maktmekanism inom politiken då begreppet används 
som en strukturreform för att bland annat möta den globala konkurrenskraften och minska 
arbetslösheten. Likt Garstens och Jacobssons (2004) ingång i hur anställningsbarhet är 
styrande framhåller även Berglund och Fejes (2010, ss. 14, 21) hur människan idag ständigt 
behöver anpassa och forma sig efter arbetsmarknadens efterfrågan och att anställningsbarhet 
därmed kan ses vara en form av maktmekanism. Kamoche, Pang och Wong (2011, s. 1665) 
beskriver även det framväxande normsamhället med anställningsbarhet som en styrande 
faktor på arbetsmarknaden genom hur de problematiserar organisationers maktutövning på 
arbetsmarknaden. Detta beskrivs tvinga människor till en självdisciplinering vad gäller att 
anpassa sig till de rådande normerna på arbetsmarknaden för att vara anställningsbar och 
således inte hamna utanför. 
 
Fejes och Berglund (2010, s. 20) beskriver hur politiska dokument från exempelvis OECD 
och EU kring anställningsbarhet även utgörs av “experters” föreställningar om vad som ses 
vara önskvärt och normalt i olika sammanhang. Dessa föreställningar blir sedan förgivet tagna 
och skapar normer, vilket Rose (1999, se Fejes & Berglund 2010, ss. 14, 20-21) beskriver 
tillslut blir till sanningar i samhället vilka kan ses minska individens frihet. Att 
anställningsbarhet blivit starkt präglat inom politiken kan ses bottna i att framtida hot på 
arbetsmarknaden kan lösas genom strategin att anställa de individer som innehar rätt 
kvalifikationer och som därmed kan öka kunskapsnivån samt den ekonomiska tillväxt både 
nationellt och globalt (Fejes & Berglund 2010, ss. 13, 18).  Gemensamt i alla politiska 
dokument ses vara utgångspunkten i att anställningsbarhet återfinns i utveckling, det vill säga 
att ständigt uppdatera och utveckla sin kompetens (Garsten & Jacobsson 2004, s. 71; Fejes 
och Berglund 2010, ss. 13, 18).  
 
Garsten och Jacobsson (2004, ss. 5, 51) beskriver hur ansvaret för individens 
anställningsbarhet tidigare varit fördelat mellan företag, stat och den enskilda individen, 
medan individen idag själv bär det största ansvaret och att staten och företag endast agerar 
möjliggörare. Detta beskrivs även av Fejes och Berglund (2010, s. 18, 17, 21) vilka genom en 
studie med fokus på anställningsbarhet inom äldreomsorgen visar hur medarbetarna själva 
förväntas ta ansvar över sin egen anställningsbarhet genom att införskaffa ny kunskap och 
anpassa sig efter arbetsmarknadens behov för att vara attraktiv på arbetsmarknaden. Detta kan 
ses grunda sig i att politiken blivit allt mer nyliberal, där varje enskild individ måste ta eget 
ansvar över sin ekonomiska situation och således också även över sin anställningsbarhet då 
människan i längden är beroende av att ha ett jobb för att överleva (Fejes & Berglund 2010, 
ss. 20-21).  
 
Garsten och Jacobssons (2004), Fejes och Berglund (2010) samt Kamoche, Pang och Wongs 
(2011) forskning om anställningsbarhet är relevanta i vår studie då de handlar om huruvida 
individer anpassar sig samt formar sig efter normer, krav och föreställningar i samhället. I vår 
studie kan deras diskussioner kring anställningsbarhetsdiskursen användas som komplement 
till vår teoriinramning vid analysen av huruvida HR-medarbetarna upplever sig fria eller 
styrda av anställningsbarhet som maktmekanism på dagens arbetsmarknad. Kamoche, Pang 
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och Wong (2011, s. 1677) uppmanar även till forskning vad gäller människans underkastelse 
av normaliseringens effekter i strävan mot att bli samt förbli anställningsbar. 
 

2.2 Utbildning – en fostran mot anställningsbarhet 
I likhet med hur Garsten och Jacobsson (2004) och Fejes och Berglund (2010) beskriver 
anställningsbarhet som en maktmekanism beskriver även Vesterberg (2015, s. 140) i sin 
artikel hur anställningsbarhet idag kan ses vara ett styrningsinstrument på arbetsmarknaden. 
Vesterberg (2015, s. 99) har dock en annan ingång då han beskriver hur utbildning och 
skolans värld fostrar framtidens medborgare utefter de politiska dokumenten från EU och 
OECD vilka är styrande inom utbildningspolitiken mot vad som anses vara centralt för att 
vara anställningsbar. Även Fejes och Sparrhoff (2016, s. 11) nämner hur anställningsbarhet 
används för att föra fram politikens mål genom högre utbildning samt undervisningen i 
skolan. Fejes och Sparrhoff (2016, ss. 11, 13) menar även hur det finns en logik som bygger 
på att utbildning leder till anställning och att anställningsbarhet därmed används för att 
legitimera utbildningssystemet då relationen mellan utbildning och arbetsmarknaden är 
central för att öka individens anställningsbarhet. Fejes och Sparrhoff (2016, s. 13) framhåller 
således vikten av utbildning, framförallt utbildning på högre nivå, då en av utbildningens 
centrala funktioner anses vara att förse individen med en inträdesbiljett till arbetsmarknaden. 
 
Vesterberg (2015, s. 99) framhåller hur utbildning genom de konstruerade normerna på 
arbetsmarknaden fostrar studenter till att bli anställningsbara inför arbetslivet, vilket gör att 
utbildning kan ses vara en styrande faktor mot anställningsbarhet. Vesterberg (2015, s. 100) 
beskriver även hur politiken har som målsättning att öka anställningsbarheten via utbildning 
för att skapa ett framgångsrik och konkurrenskraftigt land, vilket även förväntas genererar en 
högre ekonomisk tillväxt. I likhet med Vesterberg (2015) framhåller Fejes och Sparrhoff 
(2016, s. 15) hur utbildning genom att forma studenter till att bli entreprenörer även förväntas 
öka landets tillväxt och konkurrenskraft. Detta beskrivs ställa krav på skolan och utbildning 
att matcha arbetsmarknadens behov så att studenternas kompetenser överensstämmer med det 
arbetsgivare samt arbetsmarknaden efterfrågar (Fejes och Sparrhoff 2016, ss. 13, 16).  
 
För att nå de politiskt ekonomiska satta målen menar Vesterberg (2015, s. 103) att det idag är 
individens allmänna plikt och ansvar att göra sig anställningsbar vilket är i linje med hur 
Garsten och Jacobsson (2004) samt Fejes och Berglund (2010) beskriver att ansvaret idag 
förskjutits till varje enskild individ. Kamoche, Pang Wong (2011, s. 1666) benämner även att 
det finns förväntningar i samhället idag om att den enskilda individen själv ska ansvara över 
sin kunskapsutveckling och därmed krav på att delta i det livslånga lärandet. Enligt 
Vesterberg (2015, s. 103) tvingar denna utveckling individen till att inta en 
marknadsorienterad roll för att sälja in sig på arbetsmarknaden och således vara attraktiv i 
arbetsgivarens ögon. Kamoche, Pang och Wong (2011, s. 1669) menar även hur ett ökat 
ansvar för den enskilda individen kan anses skapa en individualistisk arbetsmarknad där 
kunskap inte längre delas med på grund av ett högt konkurrenstryck. 
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Vesterberg (2015, s. 104) menar att det är viktigt att vara kritisk till 
anställningsbarhetskonceptet och den normaliserande bilden av vilka ideal och förväntningar 
som styr vad som anses vara anställningsbart och inte. Vesterberg (2015, s. 104) diskuterar 
även dilemmat inom utbildning vad gäller att både ha ett kritiskt förhållningssätt till de 
normer och värderingar som styr diskursen om anställningsbarhet samtidigt som utbildning 
ska leda till någon form av konkurrenskraft på arbetsmarknaden för studenterna. Vesterbergs 
(2015) reflektion är av intresse då vi genom att ta avstamp i artikeln kan analysera huruvida 
utbildning samt eventuellt andra styrande faktorer på arbetsmarknaden och inom politiken 
påverkar hur HR-medarbetarna upplever sig vara fria eller anpassa sig på arbetsmarknaden. 
 

2.3 Arbetsmarknadspolitikens krav om den aktiva och fullt 
sysselsatta medborgaren 

McQuaid och Lindsay (2005, s. 215) beskriver hur anställningsbarhet ursprungligen uppkom 
som en strategi inom arbetsmarknadspolitiken där målet är att nå full sysselsättning för alla 
individer. Likt Vesterberg (2015) beskriver McQuaid och Lindsay (2005, ss. 2020, 204) i sin 
artikel hur anställningsbarhetskonceptet kan bidra till en ökad ekonomisk konkurrens på 
arbetsmarknaden. Anställningsbarhet beskrivs inom politiken anses vara den ultimata 
lösningen på individuell social utslagning från samhället (McQuaid & Lindsay 2005, ss. 202, 
204). Det framhålls hur den enskilda individens anställningsbarhet är avgörande för att nå 
målet om full sysselsättning, både sett till att individen ska komma in på arbetsmarknaden 
samt bibehålla sin anställning. Att som individ inneha förmågan att möta de snabbt förändrade 
behoven på arbetsmarknaden är således, enligt McQuaid och Lindsay (2005, ss. 199, 200) 
viktigt för att anses vara anställningsbar. 
 
I likhet med McQuiad och Lindsay (2005) menar Dahlstedt (2013, s. 5) att anställningsbarhet 
har skapat ett framväxande ideal av en aktiv medborgare. Dahlstedt (2013, s. 7) 
problematiserar i sin artikel hur en normalisering vad gäller förväntningar och krav på att 
medborgare ska inta en aktiv roll på arbetsmarknaden. Dahlstedt (2013, ss. 7-8) beskriver hur 
normaliseringsprocessen runt förväntningarna på den enskilde individen om att vara aktiv på 
arbetsmarknaden för att vara anställningsbar blivit ett maktinstrument inom politiken vilket 
styr medborgares agerande. Dahlstedt (2013, s. 23) för även en diskussion kring hur staten 
kan ses utöva en kontroll över medborgarna, vilken begränsar individens frihet då hotet om 
utanförskap är närvarande om man inte anpassar sig. I denna diskussion menar Dahlstedt 
(2013, ss. 23-24) att det finns två perspektiv, å ena sidan en valfrihet att som individ själv få 
möjlighet att avgöra hur denne aktiverar sig medan å andra sidan en statlig kontroll i form av 
ett allmänt uttalat krav om varje individ har en skyldighet att aktivera sig. 
 
Dahlstedt (2013, s. 8) framhåller att det är av fortsatt intresse att studera hur ett accepterande 
av anställningsbarhetsdiskursen utefter politikens definition av den ideala medborgaren blir en 
sanning, vilken människan anpassar sig utefter. Även McQuaid & Lindsay (2005, s. 215) 
menar att det är av vikt att fortsätta forska kring debatten av anställningsbarhet inom 
arbetsmarknadspolitiken. Hur McQuaid och Lindsay (2005) samt Dahlstedt (2013) framhåller 
den aktiva medborgaren som en del i politikens mål om full sysselsättning, bidrar deras 
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artiklar tillsammans med en ny dimension till vår studie. Detta då de ger oss ett ytterligare 
styrande perspektiv inom anställningsbarhet att utgå ifrån. 
 

2.4 Nätverk avgörande för anställningsbarhet 
Kopplat till hur Dahlstedt (2013) och McQuaid och Lindsay (2005) redogör för den aktiva 
medborgaren, kan paralleller dras till Granovetters (1995) studie vilken visat att individen bör 
vara aktiv på arbetsmarknaden vad det gäller att skapa kontakter för att bygga ett nätverk. 
Granovetter (1995, s. 25) beskriver hur den enskilda individen är säljare av sin egen 
arbetskraft medan arbetsgivare är köparna, vilket även Vesterberg (2015, s. 103) framhåller 
genom att individen idag måste inta en marknadsorienterad roll för att kunna sälja in sig själv 
till att anses vara anställningsbar. Granovetter (1995, s. 26) menar även att arbetsmarknadens 
efterfrågan styr vilka jobb en individ kan söka sig till samt även vilken lön denne kommer få. 
Detta beskrivs genom hur individen i vissa fall behöver sänka sina krav och börja arbeta med 
en lägre lön för att matcha arbetsgivarens erbjudande (Granovetter 1995, s. 38). Granovetter 
(1995, ss. 77-80) diskuterar vikten av att bygga upp ett nätverk med många kontakter, både 
långvariga och tillfälliga, då att ha ett brett nätverk är avgörande för individens möjlighet att 
få ett jobb vid jobbsökande. Detta då studien visar hur det är vanligt att få ett jobb via sina 
sociala kontakter och via rekommendationer (Granovetter 1995, s. 33). Resultatet i studien 
visar även hur unga individer, vilka är i början av sin karriär, i större utsträckning tar hjälp av 
familjekontakter i sitt jobbsökande medan de med längre arbetslivserfarenhet vänder sig till 
sina professionella kontakter som genom rekommendationer kan hjälpa dem att få ett nytt 
jobb. Dock har individer med längre arbetslivserfarenhet vanligtvis tillgång till ett större 
nätverk i jämförelse med de som har kort eller ingen arbetslivserfarenhet (Granovetter 1995, 
ss. 42-43). 
 
Vidare diskuterar Granovetter (1995, ss. 63-63) hur en individs jobbchanser många gånger är 
beroende av att någon lämnar sin tjänst, vilket skapar en så kallad vakanskedja. Unga och nya 
på arbetsmarknaden beskrivs i större del vara beroende av dessa vakanskedjor för att få ett 
jobb. Granovetter (1995, s. 70) problematiserar hur detta leder till att dessa i större 
utsträckning än övriga individer på arbetsmarknaden tvingas sänka sina krav och acceptera 
tjänster med sämre villkor då de inte har någon arbetslivserfarenhet att sälja in sig med. 
Granovetters studie (1995) bidrar till vår studie då den beskriver hur individen möjligtvis 
anpassar sig i sina sociala relationer för att bygga upp ett brett nätverk med många kontakter, 
vilka skulle kunna hjälpa till vid framtida jobbsökande med att ge goda referenser och således 
styrka sin anställningsbarhet.  
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3 Teoretiska utgångspunkter 
I detta avsnitt presenteras uppsatsens teoretiska utgångspunkter, vilka är Foucaults makt- och 
styrningsteori samt Goffmans dramaturgiska perspektiv. 
 

3.1 Den självdisciplinerade makten 
Michel Foucault (2003, ss. 128, 172) redogör för tre makttekniker, vilka har förändrats i takt 
med samhällsutvecklingen. Den reglerande maktens syfte är att uppfostra och kontrollera 
medborgarna. Den disciplinära makten avser att dressera individen så att denne 
överensstämmer med samhällsbehovet (Foucault 2003, ss. 128, 172). I det moderna samhället 
utövas pastoral makt och Foucault (2003, ss. 138-141) beskriver att till skillnad från de andra 
maktteknikerna är denna maktform mindre märkbar då den styr människan genom normer. 
Den pastorala maktformen bygger på att individen styr sig själv utefter de rådande normerna i 
samhället och dess institutioner. Genom att normalisera och premiera vissa vanor och 
uppföranden formas människan till att anpassa sig utefter upplevda förväntningar från 
omgivningen (Foucault 2003, ss. 138-141). Hur makt utövas har således utvecklats från att ha 
varit reglerande via kroppen med bestraffning till att istället rikta maktutövningen mot 
individens själ och tanke (Foucault 2003, ss. 76, 103). Foucault menar att människan genom 
en disciplinerande självstyrning anpassar och formar sig i linje med vad samhället och 
omgivningen premierar samt till vad arbetsmarknaden efterfrågar. Detta på grund av rädslan 
för att vara avvikande (Foucault 2003, ss. 140, 198, 202). 
 
En avgörande faktor i Foucault teori (2003) om den disciplinerande självstyrningen ligger i att 
individen har valfrihet; en frihet i att själv göra sina val. Dock leder detta till en manipulativ 
styrningsteknik vilket omöjliggör ett undkommande från makten. Genom att människor 
strävar efter att passa in i en grupp automatiseras även styrningen och därmed behövs inte 
tvång och regler för att kunna utöva makt (Foucault 2003, ss. 138-141). Individens upplevda 
förväntningar från omgivningen gör denna styrningsform relationell i avseende att de rådande 
normerna upprätthålls vid sociala sammanhang. Alla människor blir därmed delaktiga i 
maktens kugghjul och dess fortsatta kretslopp (Foucault 2003, ss. 82, 111, 178, 218). Foucault 
(2003, ss. 138, 184-185) menar att individers anpassning efter det normaliserade idealet är ett 
starkt maktredskap vilket kan utgöras vara det viktigaste i dagens samhälle. 
 
Grunden bakom Foucaults maktteori kan härledas till Panoptismen, vilken utgör en 
styrningsmodell som bygger på disciplin genom att individen har en konstant upplevelse av 
övervakning och kontroll. Känslan av att ständigt övervakas gör makten fullkomlig då 
individen styr sig själv utefter samhällets normer utan någon form av tvångsutövning 
(Foucault 2003, ss. 198, 202-206). Denna typ av maktutövning beskrivs bottnas i en politisk 
strategi i att utvinna maximal lönsamhet och effektivitet. Den självdisciplinerade styrningen 
upprätthålls genom relationer och är exempelvis användbar för att effektivisera 
arbetssituationer där flertalet individer ska arbeta tillsammans (Foucault 2003, ss. 31-32, 206-
207). Normaliseringen och självstyrningen leder även till en klassificering av individer, vilket 
i sin tur individualiserar och homogeniserar samhället. Denna homogenisering kan få 
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uteslutande konsekvenser för dem som inte kan leva upp till samhällets idealiserade krav eller 
väljer att gå emot det (Foucault 2003, ss. 184-185, 206). 
 
Att utifrån Foucaults (2003) teori undersöka hur individer idag anpassar sig till vad 
omgivningen premierar samt till vad arbetsmarknaden efterfrågar är intressant sett till hur det 
kan ses ha skapats ett indirekt hot om att idag medvetet eller undermedvetet tvingas forma sig 
efter den normaliserande och idealiserade bilden av vad som anses vara anställningsbart. 
Därmed kan det även komma att leda till exkluderande konsekvenser för de som inte kan eller 
har möjlighet att leva upp till normen om anställningsbarhet (Fejes & Sparrhoff 2016, ss. 12, 
16). Foucaults maktteori om den självdisciplinerade styrningen är relevant i vår studie 
avseende analysen kring huruvida anställningsbarhet är en typ av självstyrning hos HR-
medarbetarna.  
 

3.2 Det dramaturgiska perspektivet 
Det dramaturgiska perspektivets utgångspunkt bygger på att alla människor gör 
framträdanden vid sociala sammanhang. Dessa framträdanden kan ske omedvetet eller 
medvetet och varje social interaktion har sin egen scen och framträdande vilket kan skilja sig 
åt mellan olika sammanhang. Människans sociala interaktion med andra kan därmed visa sig 
vara olika beroende på kontext och påverka människans beteende kopplat till vad som anses 
vara det mest korrekta agerandet i just det sammanhanget (Goffman 2009, ss. 9-11). 
Människors handlande är enligt Goffman (2009, s. 39) kopplade till de ideal som värderas och 
finns i samhället. Hur människor uppträder vid olika situationer formas och påverkas därmed 
av samhällets idealiserade bild. Goffman (2009, ss. 35-36) menar att individer använder sitt 
framträdande för att kunna förverkliga sig själva genom att enbart framhäva de kvaliteter och 
sidor som denne vill att omgivningen ska se. För att möjliggöra att omgivningen ska uppfatta 
individen på ett fördelaktigt sätt i en viss kontext kan denne i förväg därmed ta reda på vad 
som är ett önskvärt och förväntat handlande, vilket gör den lättare för individen att passa in 
och agera utefter förväntan (Goffman 2009, ss. 9-11). 
 
Goffman (2009, s. 97) menar att människor handlar på olika sätt inom så kallade olika 
regioner. Den främre regionen är den plats där individen är övervakad genom att stå inför en 
publik och interagera med andra människor. I denna region upprätthålls normer och det finns 
moraliska och uppgiftsrelaterade krav från andra människor gällande hur och vad som 
förväntas av individen (Goffman 2009, ss. 97-98). I den bakre regionen befinner sig individen 
”bakom kulisserna” och kan där, till viss del, släppa fasaden och kravet på att framträda. Dock 
anknyter den bakre och främre regionen till varandra då individen förbereder sina 
scenframträdanden i den bakre regionen (Goffman 2009, ss. 102-103). För att den roll som 
individen spelar ska uppfattas som trovärdig är det avgörande att individen själv kan 
identifiera sig med den roll som denne spelar (Goffman 2009, s. 25, 52). Goffman (2009, s. 
218) menar att individens roll i olika sammanhang därmed är kopplad till individens jag, som 
en image. 
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Det dramaturgiska perspektivet är relevant i vår studie då den belyser och ökar förståelsen för 
hur människans beteende och anpassning är kopplade till samhället, arbetsmarknadens och 
omgivningens förväntningar och krav. Detta genom hur Goffman (2009, ss. 35-36) förklarar 
att omgivningens idealiserade bild, som i denna studie syftar till vad tidigare forskning 
beskriver som den ideala anställningsbara, kan förändra människors beteenden. Då den 
enskilda individen idag själv förväntas ta ansvar över att vara anställningsbar på 
arbetsmarknaden kan det dramaturgiska perspektivet öka förståelsen för individens 
anpassning utefter vad som upplevs vara anställningsbart. 
 

3.3 Två kompletterande teorier 
Teoretiskt kan begreppet anställningsbarhet analyseras som en maktmekanism på 
arbetsmarknaden utifrån Michel Foucaults (2003) beskrivning av samhällets 
normaliseringsprocess där han menar att människan är undergiven samhällets maktstruktur. 
Vi anser att det dramaturgiska perspektivet kompletterar den självdisciplinerande maktteorin 
genom att belysa hur människor medvetet och omedvetet anpassar sig utefter de förväntningar 
som finns i den sociala kontext de befinner sig i. Därmed påvisar Goffman (2009) hur 
individen aktivt själv i en del situationer bestämmer över sitt agerande utefter vad som är 
fördelaktigt för dem själva. Foucault (2003) menar däremot att samhället och omgivningen 
idag genom en automatiserad maktutövning tvingat individen till att styra sig själv genom att 
förhålla sig till de rådande normerna, förväntningar samt krav, vare sig det är en omedveten 
eller medveten anpassning. Studiens två teoretiska utgångspunkter kompletterar således 
varandra och är relevanta att använda för att närma oss problemområdet och få förståelse för 
huruvida medarbetarna anpassar sig utefter anställningsbarhet som en maktmekanism på 
arbetsmarknaden. 
 

4 Metod 
I följande avsnitt presenteras och motiveras uppsatsens genomförande under åtta 
rubriker.  Avsnittet inleds med studiens vetenskapliga perspektiv följt av val av metod, urval, 
tillvägagångssätt, bearbetning och analys av material, etiska överväganden samt 
avslutningsvis vår förförståelse. 
 

4.1 Vetenskapligt perspektiv 
För att närma oss studiens problemområde har vi valt ett kvalitativt tillvägagångssätt då syftet 
är få en ökad förståelse för anställningsbarhet som en maktmekanism utifrån respondenternas 
perspektiv. Vi är därmed intresserade av att förstå samt tolka intervjupersonernas subjektiva 
upplevelser i relation till vår teoretiska utgångspunkt. Då hermeneutiken är en 
förklaringskonst och metodläran om att tolka och förstå betydelsen av olika fenomen faller det 
naturligt att i denna studie utgå ifrån ett hermeneutiskt perspektiv (Gilje & Grimen 2009, 
s. 178). Detta perspektiv är relevant att utgå ifrån då det ligger i linje med studiens ändamål då 
vi, genom att tolka det insamlade intervjumaterialet, får en djupare förståelse för huruvida 
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respondenterna beskriver att de förhåller sig till anställningsbarhetsdiskursen på 
arbetsmarknaden (Alvesson & Sköldberg 2008, s. 216). 
 
Inom hermeneutiken är förståelsen för kontexten avgörande då intresset är att tolka och förstå 
vad som är meningsfullt för respondenterna utifrån deras sociala sammanhang. Att ha en 
förförståelse för kontexten, sätta sig in i den rådande situationen och kulturen samt vad 
fenomenet har sin förankring i är således viktigt för att göra en så korrekt tolkning som 
möjligt (Gilje & Grimen 2007, ss. 171-172).  Då förståelsen för den kontext som studeras är 
avgörande för att kunna göra en sanningsenlig tolkning föll valet i denna studie på att studera 
HR-medarbetare. Detta då vi utbildar oss inom området samt även praktiserat på kommunala 
HR-avdelningar och således fått en inblick i denna kontext. Vi är dock medvetna om 
nackdelen med att utgå ifrån ett hermeneutiskt perspektiv då vår förförståelse och uppfattning 
av det sociala sammanhanget och ämne som ska studeras kan komma att påverka våra 
tolkningar och eventuellt leda till feltolkningar (Gilje & Grimen 2007, s. 173). Därmed finns 
en medvetenhet om att aktivt tänka på detta vid tolkningsprocessen. Gilje och Grimen (2007, 
ss. 185, 190) beskriver hur det inte finns en absolut sanning då det handlar om subjektiva 
tolkningar, vilka endast är giltiga till de motbevisas.  
 

4.2 Val av metod 
I enlighet med hur Aspers (2007, ss. 137-143) menar att semistrukturerade intervjuer är 
mindre tidskrävande och lättare att koda i jämförelsevis med ostrukturerade intervjuer valdes 
semistrukturerade intervjuer som metod då vi haft en begränsad tid att genomföra denna 
studie. Ett kvalitativt angreppssätt med semistrukturerade intervjuer är enligt 
Starrin (1994, s. 21) den bäst lämpade datainsamlingsmetoden för att närma sig en studies 
problemområde där syftet är att undersöka upplevelser och få en djupare förståelse inom 
området. Intresset i studien ligger därmed inte i att generalisera resultaten utan i att studera 
intervjupersonernas sociala verklighet och hur de uppfattar sin anpassning på 
arbetsmarknaden utifrån anställningsbarhetsdiskursen. Forskningsfrågan besvaras med hjälp 
av intervjupersoner som informationskälla där vi analyserat det empiriska insamlade 
materialet i förhållande till de teoretiska utgångspunkterna. Semistrukturerade intervjuer är 
lämpligt att använda då vi vid intervjutillfället både har en struktur genom förutbestämda 
teman och frågor att utgå ifrån samtidigt som det ges möjlighet till att lämna utrymme för 
följdfrågor och därmed öppna upp möjligheten till nya nyanser i studien (Aspers 2007, s. 
137). Genom de semistrukturerade intervjuerna kan vi även studera respondenternas 
upplevelser samt hur och vad de grundar sina val på i olika situationer och således besvara 
studiens syfte och frågeställningar. Enligt Aspers (2007, s. 137) används semistrukturerade 
intervjuer till fördel vid just teoretiskt präglade studier då det ger möjlighet att forma 
intervjuguiden utefter sin teoretiska utgångspunkt och samtidigt vara öppen för nya 
variationer. Det finns en medvetenhet om de nackdelar och eventuella brister i vald metod vad 
gäller att studien är starkt teoretiskt förankrad och därmed kan tendera att leda till att vi 
istället mer utgår ifrån den teoretiska världen än den värld där intervjupersonerna verkar 
inom. En utmaning är därmed att kunna vara öppen i intervjuerna och inte stänga ute nya 
nyanser i det insamlade materialet (Aspers 2007, s. 134). Det finns även en medvetenhet om 
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att vald urvalsstrategi med intervjupersoner som huvudsaklig informationskälla möjligtvis kan 
utelämna vissa aspekter vad gäller de situationer och upplevelser respondenterna inte väljer 
att dela med sig av (Becker 2008, ss. 110- 112). 
 

4.3 Urval 
 
Urvalet är av praktiska förutsättningar sett till tidsram och kontaktnät begränsat till HR-
medarbetare inom en kommunal personalfunktion och deras sociala kontext samt upplevelser 
av anpassning utifrån anställningsbarhet på arbetsmarknaden. Kommunen och 
intervjupersonerna vilka utgör studiens urval har valts ut utifrån ett personligt kontaktnät 
vilket Bryman (2011, s. 144) benämner som så kallad “grindvakt”. Urvalet består av totalt åtta 
HR-medarbetare i varierande åldrar, kön samt tjänstepositioner. Intervjupersonerna kommer i 
resultatet benämnas med fiktiva namn vilka inte representerar den verkliga intervjupersonens 
namn eller könstillhörighet. Vi kommer benämna dem vid namn Thomas, Eva, Ingrid, Peter, 
Lars, Pia, Maria, Anton och Claes. Samtliga HR-medarbetare kommer att behandlas som en 
grupp för att tillgodose kravet om konfidentialitet vad gäller att studiens läsare inte ska kunna 
urskilja vem som sagt vad. Därmed kommer intervjupersonerna inte presenteras närmare, 
således är resultatet en sammanställning av alla intervjuer.  
 

4.4 Tillvägagångssätt 
För att få inspiration till examensarbetet har vi studerat tidigare forskning, skrivna uppsatser 
inom området samt även utgått från tidigare kurser där vi inspirerades till att fördjupa oss 
inom anställningsbarhet på dagens arbetsmarknad. Då intresset om att studera detta område 
väcktes i tidigare kurser har teoriavsnittet samt konstruktionen av intervjuguiden påbörjats 
redan före examensarbetets kursstart. Denna studies olika avsnitt har skrivits ihop och 
bearbetats successivt under arbetets gång.  
 

4.4.1 Intervjuguide 
Konstruktionen av intervjuguiden utformades med utgångspunkt i Foucaults 
styrningsperspektiv på makt samt utifrån hur Garsten och Jacobsson (2004) problematiserar 
anställningsbarhetsdiskursen. Detta då syftet är jämföra det insamlade empiriska resultatet i 
förhållande till våra teoretiska utgångspunkter. Intervjuguiden är semistrukturerad och består 
utav förutbestämda frågor indelade i olika centrala teman: arbetsmarknad, anställningsbarhet 
och makt, vilka ringar in de ämnen vi vill fördjupa oss inom. Under varje tema utvecklades 
frågor för att närma oss det specifika temats område. Anställningsbarhet ringades exempelvis 
in genom att utveckla frågor kring deras jobbchanser på arbetsmarknaden och om de använder 
några strategier för att anses vara lämplig inför en tjänst, se bilaga 1. För att få svar på om 
anställningsbarhet kan ses som en maktmekanism vilken HR-medarbetarna anpassar sig till 
ställdes frågor som berörde vilka faktorer inom anställningsbarhet de förhåller sig till, se 
bilaga 1. Varje tema i intervjuguide avlutas med frågor om vad de tror påverkar, påverkat 
samt influerat deras upplevelser för att få svar på studiens tredje frågeställning, se bilaga 1.  
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Enligt Charmaz (2002 se Bryman 2011, s. 423) bör en intervjuguide innehålla olika frågetyper 
i form av inledande frågor, mellanliggande frågor samt avslutande frågor vilket vi utgick ifrån 
vid skapandet av intervjuguiden. Intervjuguiden hade därmed följande struktur; inledande 
bakgrundsfrågor för att få igång samtalet, mellanliggande frågor vilka ringde in studiens 
centrala teman.  Därefter avslutades intervjun med frågor om deras övriga synpunkter inom 
ämnet. För djupare inblick i frågorna se bifogad bilaga 1. När utformning av intervjuguiden 
gjordes följde vi även Beckers (2008, s. 133) rekommendationer om att använda mer hur-
frågor än varför-frågor då detta ska ger mer utförliga svar med berättelser och minska risken 
att intervjupersonen intar en försvarsposition. För att underlätta intervjun för respondenterna 
inleddes varje tema med en vägledning i det fokusområde som nästkommande frågor berörde, 
vilket även är att rekommendera enligt Becker (2008, s. 133).  
 
I enlighet med hur Bryman (2011, s. 206) beskriver vikten av att säkra att intervjuguiden 
ringar in studiens syfte och svarar till frågeställningarna genomfördes en pilotintervju. Efter 
pilotintervjun justerades intervjuguiden något genom omformulering av vissa intervjufrågor 
vilka upptäcktes var svårformulerade och svåra att svara på. Upptäckta irrelevanta frågor togs 
även bort vilka ersattes med nya mer specificerade frågor i linje med studien syfte och 
problemområde. 

4.4.2 Intervjuernas genomförande 
Inför intervjuerna skickades ett mail till respondenterna med ett tydliggörande av studiens 
syfte där även tid och plats för intervjutillfället bokades. Åtta enskilda intervjuer genomfördes 
med var och en av HR-medarbetarna. Varje intervju inleddes med information om de etiska 
kraven såsom respondenternas medverkan samt vilka som kommer att få tillgång till studien. 
Intervjuerna genomfördes i respektive respondents kontor eller i ett bokat mötesrum och 
varierade i tid, allt från cirka 24 till 55 minuter. Respondenterna upplystes i slutet om 
möjligheten att kontakta oss framöver med frågor, funderingar eller för att ge tillägg på det vi 
diskuterat. Vi båda som uppsatsens författare deltog under alla intervjuer varav en höll i 
intervjun medan den andra observerade, förde anteckningar och ställde eventuella följdfrågor 
vid behov av förtydligande. Intervjuerna spelades in efter godkännande och transkriberades 
därefter för att underlätta kodningen och analysen av materialet. Bryman (2011, s. 228) 
framhäver vikten av transkribering för att tydligare få fram vad som sagts under intervjun 
samt hur respondenterna uttryckt sig. Vi transkriberade intervjuerna vilka sedan skrevs ut på 
papper inför kodning och bearbetning av materialet, vilket enligt Aspers (2007, s. 160) är att 
rekommendera för att få en så strukturerad analysprocess som möjligt. 
 
 

4.5 Bearbetning och analys av material 
Analysprocessen av det insamlade materialet påbörjades redan under transkriberingen där 
vissa citat markerades för att förenkla inför kodningen. Transkriberingen var därmed till stor 
hjälp vid bearbetningen av materialet samt vid framställningen av resultatet. Efter utskriften 
av transkriberingarna analyserades intervjuerna på ett strukturerat tillvägagångssätt genom 
marginalmetoden med färgkodning, i enlighet med Aspers (2007, s. 172) beskrivningar. 
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Kodningsprocessen startades genom att färgkoda det väsentliga från varje intervju i dess 
marginal med olika nyckelord uppdelat i teman, vilka var direkt kopplade till våra 
frågeställningar. Vi använde fyra teman med var sin färg, gul för det som rymdes under 
anställningsbarhet, orange för anpassning, rosa för frihet och blått för hur respondenterna 
svarade angående vad som påverkat och influerat deras upplevelser kring anpassning. De citat 
vilka vi ansåg var relevanta att styrka samt förtydliga resultatet med ströks även under. Efter 
att ha kodat det insamlade empiriska materialet gjordes en matris med de nyckelord som 
framkom under intervjuerna för att på ett överskådligt sätt visa och underlätta vad som tagits 
upp under intervjutillfällena. Nyckelorden placerades in i matrisen uppdelat på tre teman; 
anställningsbarhet, anpassning och vad som påverkat samt influerat deras upplevelser. För att 
tydligt visa vilka faktorer inom anställningsbarhet som respondenterna anpassade sig utefter 
grönmarkerades samtliga faktorer vilka återfinns både under anpassning och 
anställningsbarhet, se bifogad bilaga 2. Utifrån denna matris skrevs därefter ett resultat fram 
vilka representerar de ovannämnda teman, vilka även ringar in syftet. 
 

4.6 Etiska överväganden 
För att studien ska bli etiskt korrekt hade vi redan innan intervjutillfällena upplyst 
intervjupersonerna vad gäller information- samtyckes- konfidentialitet samt nyttjandekravet i 
enlighet med Vetenskapsrådets (2002) rekommendationer. Detta gjordes genom separata mail 
till varje intervjuperson där de fick information om uppsatsens syfte, deras roll under 
intervjun, intervjuns upplägg och huvudsakliga ämne, vilket täcker upp för 
informationskravet. Vi informerade även om att medverkan i studien var frivillig och när som 
helst kan avbrytas, vilket är i linje med samtyckeskravet. I detta mail fick respondenterna 
även information om att deras identitet, organisation och svar inte kommer kunna härledas 
tillbaka till just dem, då vi i studien utelämnat kommunens namn samt även respondenternas 
namn och titel, vilket svarar till konfidentialitetskravet. Nyttjandekravet har tillgodosetts 
genom att informera hur studien kommer användas och vilka som kommer ha tillgång till den, 
det vill säga vi som studiens författare, tilldelad handledare, examinator samt de 
klasskompisar som opponerar på vårt arbete (Bryman 2011, s. 132) (Vetenskapsrådet 2002). 
 

4.7 Förförståelse 
Utifrån tidigare kunskap om anställningsbarhet, som erhållits genom vår utbildning har vi en 
förförståelse om att individer på dagens arbetsmarknad anpassar sig genom att inta en roll för 
att passa in i olika sociala sammanhang och således också för att vara anställningsbara. Det 
finns även en upplevelse av att vi behöver anpassa oss till vad arbetsgivare samt 
arbetsmarknaden efterfrågar och kräver för att anses vara attraktiva och därmed 
anställningsbara. Detta för att komma in, vara med och konkurrera på dagens arbetsmarknad 
samt även förbli en attraktiv anställd. Vi går även in i studien med en förförståelse i att HR-
medarbetarna har en förståelse för begreppet anställningsbarhet då de arbetar med 
personalrelaterade frågor och är arbetsgivarens företrädare. Därmed finns en föreställning om 
att HR-medarbetarna kommer kunna relatera till anställningsbarhet både utifrån dem själva 
som medarbetare och utifrån deras arbetsgivarposition. Becker (2008, s. 21) menar att 
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forskares och studenters föreställningar är styrande då det är oundvikligt att bortse ifrån dessa 
vid bearbetning och tolkning av empirin. Vid tolkning av intervjumaterialet var detta därmed 
något vi aktivt var medvetna om och hade i åtanke.  Då denna studie har ett hermeneutiskt 
förhållningssätt har vi haft nytta av vår förförståelse genom hur den varit meningsfull vid 
analysen av empirin då vi genom utbildning och praktisk erfarenhet har kunskap om HR-
medarbetarnas sociala kontext. Enligt Gilje & Grimen (2007, ss. 171-172) är förförståelse för 
det sociala sammanhang som ska studeras avgörande för att få en så korrekt tolkning som 
möjligt. 
 

5 Resultat 
I detta avsnitt presenteras studiens insamlade och bearbetade empiriska material vilket följs av 
ett flertal citat för att styrka vår tolkning av intervjupersonernas upplevelser. Resultatet 
redovisas med hjälp av två huvudsakliga teman som i sin tur är uppdelade i underrubriker, 
vilka ringar in och svarar till studiens syfte och frågeställningar. Det första temat redogör 
vilka faktorer HR-medarbetarna upplever vara centrala inom anställningsbarhet samt hur de 
anpassar sig, både på arbetsmarknaden och i sin anställning, utefter vad som anses vara 
attraktivt och anställningsbart som HR-medarbetare. Det andra temat beskriver vad som 
påverkar, påverkat samt influerat HR-medarbetarnas upplevelser kring vilka faktorer de anser 
vara centrala för anställningsbarhet samt upplevelserna av anpassning. Det visade sig under 
insamlingen av empirin att studieämnet engagerade och intresserade intervjurespondenterna, 
vilket ledde till mycket givande intervjusamtal. Det upplevdes därmed som ett viktigt och 
aktuellt område att undersöka närmare och ta upp för diskussion. 
 

“Jag trodde mer det skulle handla om anställningsbarhet, vad vi tror i 
intervjusammanhanget, mer smalt så. Men detta var mycket bättre, mer 
intressant” – Thomas 

 

5.1 Centrala faktorer för anställningsbarhet 
Under denna rubrik redovisas vilka centrala faktorer som HR-medarbetarna benämner som 
viktiga för att vara en attraktiv och anställningsbar medarbetare. I samband med detta 
presenteras hur och till vilka faktorer inom anställningsbarhet HR-medarbetarna anpassar sig 
utefter på arbetsmarknaden och i sin anställning. 
 

5.1.1  Utbildning på högre nivå 
Akademisk utbildning beskrivs av respondenterna vara av stor betydelse och närmast en 
förutsättning för att vara anställningsbar inom HR-området. Högskoleutbildning anses vara 
centralt i den mening att det utgör en kvalitetsstämpel och är ett kvitto på att individen 
källkritiskt kan inhämta information och kunskap, arbeta strukturerat och inneha en språklig 
samt verbal förmåga. Vilken utbildningsinriktning individen har visar sig dock spela mindre 
roll. 
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“Vad jag har för utbildning, det är helt oviktigt vilken utbildning, det spelar 
ingen roll. Men att ha en utbildning är viktigt” – Thomas 
 

5.1.2 Arbetslivserfarenhet och arbetsmarknadskonkurrens 
Likt utbildning benämns arbetslivserfarenhet som ytterligare en avgörande faktor som gör 
HR-medarbetare anställningsbara och som därmed ökar deras arbetsmöjligheter på 
arbetsmarknaden. Det beskrivs vara viktigt att både haft ett jobb inom personalområdet och på 
tjänstenivå. Det framkommer att erfarenhet inom främst arbetsrätt och rehabilitering är av stor 
vikt för att vara aktuell inför HR-relaterade arbeten. Samtliga intervjupersoner beskriver hur 
arbetslivserfarenhet är centralt i hur relevant en individ är inför en tjänst och att det ibland till 
och med kan likställas med utbildning samt ersätta vissa formella krav. Ju längre erfarenhet 
individer har, i desto högre utsträckning anses de således vara anställningsbara. 
 

“Ditt cv är inte jättestarkt först du har ett antal år och en viss erfarenhet på 
papper” – Eva 
 
“Jag tror att man behöver några år med sig. Kanske 4-5 i iallafall för att 
vara på riktigt aktuell för en tjänst” – Pia 

 
Det framkommer hur arbetslivserfarenhet är en styrande faktor för i vilken omfattning HR-
medarbetarna upplever att dem behöver anpassa sig. Detta beskrivs gälla både i anställningen 
och på arbetsmarknaden. Har en person flera års erfarenhet betonas det hur denne inte 
behöver anpassa sig lika mycket på arbetsmarknaden som en med mindre arbetslivserfarenhet.  
 

“Jag tror dels att ålder och erfarenhet spelar jättestor roll. Jag tror att är 
man relativt ung, ny in i ett yrke då anpassar man sig extremt mycket mer… 
Har man en arbetsmarknad där man kan välja och vraka så får man ju en 
större trygghet i sin egen roll att själv bestämma saker” – Anton  

 
Likt hur arbetslivserfarenhet styr i vilken omfattning HR-medarbetarna behöver anpassa sig, 
beskriver flertalet av respondenterna även hur konkurrens på arbetsmarknaden upplevs som 
avgörande för sin anpassning. Det finns en upplevelse om att en arbetsmarknad med hög 
konkurrens kräver mer anpassning. Därmed beskrivs det som en strategi att anpassa sig till 
vilka jobb man söker, att exempelvis börja arbeta på en lägre tjänst och arbeta sig uppåt, för 
att inte stå utanför arbetsmarknaden och vara arbetslös.  

 
“Det är ju också någonting som är anställningsbart, att göra något aktivt, 
att inte sitta hemma och ha två år i cv:t som är helt tomt för att det jobbet 
man gärna vill ha kom aldrig… att hålla sig aktiv på något sätt” – Peter 
 

5.1.3 Personlig lämplighet 
Förutom utbildning och arbetslivserfarenhet beskrivs även vikten av att inneha de rätta 
personliga kvalifikationerna som ett tredje avgörande element, då det anses vara väsentligt för 
hur lämplig en individ är inför en anställning inom HR. Samtliga intervjupersoner framhåller 
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främst vikten av den sociala kompetensen då det lyfts fram att HR är ett yrke där du har 
mycket kontakt med människor och således inte kan vara introvert. Att förstå det sociala 
samspelet, vara förtroendeingivande, relationsskapande och ha ett bra bemötande 
framkommer även vara centralt för att som HR-medarbetare anses ha den personliga 
lämplighet som krävs för att vara en anställningsbar. Under en intervju poängteras närmre 
vikten av personlig lämplighet i att kunna hantera relationer, förstå det sociala samspelet och 
anpassa sitt beteende som grundläggande i att vara anställningsbar och att detta är ett ämne 
som är viktigt att lyfta upp. 
 

“Det ska vara en människa som ska kunna ta emot och möta människor på 
ett positivt och bra sätt. Förstå det sociala samspelet. Det är viktigt för en 
sådan här tjänst har man mycket kontakt med folk” – Maria  
 
“När examen är färdig, då är vilka ämnen man har läst... det spelar allt 
mindre roll. Utan då är det hur man hanterar relationer när man kommer dit 
och hur agerar man. det är alltså, det tycker jag är jätteviktigt att ni tar upp 
som ämne. för den finns om vissa menar att det inte finns“ – Thomas  

 
Vid en sammanställning från samtliga intervjuer framkommer ytterligare lämpliga personliga 
egenskaper vilka lyfts fram som centrala för HR-medarbetares anställningsbarhet. Som person 
bör en HR-medarbetare vara samhällsorienterad, handlingskraftig, positiv, saklig, mogen, 
motiverad, prestigelös, serviceminded, ha en god självkännedom och personkännedom samt 
tålamod och inneha förmågan av att hålla många bollar i luften samtidigt.  
 

5.1.4 Att inneha en anpassningsförmåga  
Som en del i den sociala kompetensen benämns anställningsbarhet inom HR-yrket vid 
flertalet intervjuer utifrån den subtila delen i hur individen hanterar relationer. Att förstå 
vilken roll som bör intas vid olika situationer och inneha en anpassningsförmåga genom att ta 
på sig ”HR-kostymen” och bete sig utefter vad som är passande och förväntas av en i 
sammanhanget, beskrivs av samtliga intervjupersoner vara av stor betydelse för en HR-
medarbetares anställningsbarhet. Flera intervjupersoner redogör för vikten av att kunna 
anpassa kommunikationen i sina relationer utefter mottagarens behov, kunskapsnivå och 
yrkesprofession. Att anpassa sig efter organisationens personalpolitik, beslut och hierarkiska 
ordning är även faktorer som beskrivs vara centrala för HR-medarbetares anställningsbarhet. 
Det framkommer därmed hur situationsanpassningen å ena sidan handlar om hur HR-
medarbetarna förväntas vara flexibla genom att anpassa sitt beteende och inta olika roller vid 
olika situationer medan å andra sidan en anpassningsförmåga i att kunna följa regler, fattade 
beslut och ledningsstrukturer.  
 

“Man måste ha en viss form av fingertoppskänsla i situationer... Det är nog 
en av de viktigaste tror jag, att kunna förstå hur man ska agera på olika sätt 
och uttrycka sig i olika situationer… Att hantera och säga på det sätt som 
förväntas av mig” – Thomas 
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“Nu är beslutet fattat, ni får liksom bara foga er… så anställningsbarhet är 
ju också att följa en hierarkisk ordning” – Peter 

 
Det framkommer hur HR-medarbetarna anpassar sig till arbetsgivaren och dess ledning 
genom att vara lojal mot fattade beslut för att vara anställningsbar. Det upplevs dock finnas en 
möjlighet till att vara med och påverka under beslutsvägen och att det oftast går ihop med 
deras egna värderingar. Hur HR-medarbetarna agerar i olika situationer och frågor är däremot 
inte alltid i linje med deras egna tankar, men det beskrivs hur de ändå anpassar sig och är 
lojala mot fattade beslut, då detta anses vara en del i medarbetarskapet.  
 

“Jag agerar ju inte utifrån vad jag tycker är rätt sätt att agera. Jag agerar 
utifrån min bild av vad organisationen tycker att jag ska göra i detta fall. Så 
jag tror att man anpassar sig extremt mycket i en personalroll” – Anton  
 
“Även om det beslutet inte är allt det jag tyckte på vägen så står jag bakom 
det för det känner jag är min roll som medarbetare, så är det ju. Men det får 
ju inte gå emot helt vad jag tror på. Eller då kanske jag ändå skulle vara 
lojal men sluta. Välja att söka mig någon annanstans” – Eva 

 
Ett flertal av intervjupersonerna beskriver anpassning näst intill en förutsättning för att som 
HR-medarbetare kunna göra ett bra arbete, då HR är en servicefunktion till verksamhetens 
chefer. Flera intervjupersoner beskriver hur de anpassar sig utefter de interna kundernas 
behov, då deras arbete och prestation genom en enkät mäts samt betygsätts. Det beskrivs även 
hur HR-medarbetarna situationsanpassar sitt beteende utifrån vad som förväntas samt är 
passande vid olika sociala sammanhang. Därför benämns anpassningsförmågan som något 
som HR-medarbetare inte kan ha för stora problem med. 
 
Det framhålls även hur HR-medarbetarna genom att känna av den miljön de befinner sig i 
anpassar sin kommunikation och sitt agerade för att deras relationer ska fungera så bra som 
möjligt. Trots kravet på att arbeta situationsanpassat utefter de förväntningar och krav som 
ryms inom tjänsten framhålls det finnas en frihet i arbetet, vilket beskrivs som “frihet under 
ansvar”. Däremot framkommer det hur denna frihet ibland genererar ångest genom kravet om 
prestation i linje med det som förväntas av en. 
 

“De flesta människor har en drivkraft av att göra det bra och man, 
människan drivs faktiskt av ångest ibland. Ångest betyder ju att du vet vad 
som förväntas av mig och då måste jag prestera det och det vet jag hela 
tiden” – Lars  

 

5.1.5 Medveten och omedveten situationsanpassning 
Det framkommer hur HR-medarbetarna förhåller sig till att vara anpassningsbara för att anses 
vara anställningsbara, genom hur de beskriver att de medvetet anpassar sig för att leva upp till 
sitt uppdrag samt till omgivningens krav och förväntningar. Dock finns upplevelser om hur de 
endast anpassar sitt beteende och agerande så länge det inte går emot deras egna moraliska 
värderingar. Utöver att anpassa sig i sin HR-roll och till sina arbetsuppgifter är anpassning i 
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sin anställning däremot inte något som alla intervjupersonerna aktivt tänker på och förhåller 
sig till för att vara anställningsbar.  
 

“Om arbetsgivaren skulle gå emot mina etiska och moraliska krav på en 
verksamhet. Så långt skulle jag nog inte anpassa mig i förlängningen. Men 
jag tror att man i alla mänskliga relationer måste anpassa sig. Det tror jag” 
– Eva   

 
Vid djupare diskussion med de intervjupersoner som inte upplevelser anpassning på 
arbetsplatsen i samma utsträckning som arbetsmarknaden framkommer det dock hur de 
möjligtvis anpassar sig ändå. Detta beskrivs bero på hur anpassningen i anställningen blivit ett 
invant beteende och därmed inget dessa HR-medarbetare reflekterar över. Anpassning på 
arbetsmarknaden upplevs därmed vara mer självklart genom hur de där behöver känna av och 
förhålla sig till ett nytt klimat. Således blir denna anpassning mer tydlig, likt en aktiv samt 
medveten anpassning i strävan om att passa in.  

 
“Det är säkert så att man beter sig på ett visst sätt fastän man kanske inte 
har någon kläm på det... för så tror jag säker att det är bara det att man 
vänjer sig till något så pass mycket” – Maria 

 

5.1.6 Att hålla sig ajour 
Utveckling framhålls som en viktig och central del i att vara samt förbli anställningsbar då 
intervjupersonerna menar att individen idag inte kan stagnera då samhället ständigt förändras. 
Detta beskrivs i termer som kontinuerlig kompetensutveckling, att själv aktivt sträva efter att 
hålla sig uppdaterad och ta del av forskningsresultat inom HR-området. Intervjupersonerna 
menar att utveckling i arbetslivet inte enbart är viktigt för att i arbetsgivares ögon anses vara 
anställningsbara, utan även för att de själva ska kunna bibehålla motivationen i arbetet. 
Utveckling beskrivs vara centralt för HR-medarbetarnas anställningsbarhet i avseende att 
deras profession är en tydlig rådgivarroll. Då HR-medarbetarna ska vara specialister krävs det 
att de vinner mandat och förtroende hos cheferna så att de kan känna sig trygga med att vända 
sig till HR-funktionen för stöd inom området.  
 

“Man måste hålla sig aktuell med dagens vad det nu kan vara, 
lagstiftningar, utbildningar och nyheter också för den delen... det är väldigt 
föränderligt med samhället… man måste hålla jämna steg med samhället för 
de förändras ju” – Anton   
 
“Jag tror att det blir roligare och lättare för dig själv att sköta ditt arbete… 
jag tycker det är roligt att lära mig saker och roligt med nya saker och 
förnya sig” – Maria  
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Under ett intervjusamtal framhålls särskilt självklarheten kring att utveckling är en viktig del i 
att vara anställningsbar genom att tydligt visa en motreaktion på intervjufrågan om varför 
vidareutveckling är viktigt. 

 
“Då ställer jag motfrågan, varför är det inte självklart att man ska 
vara det om man ska vara anställningsbar?” – Lars  

 
Det beskrivs finnas förväntningar om att vidareutveckling, likt beslutslojalitet, är en del av 
deras medarbetarskap de måste förhålla sig till då de inte kan stagnera i sin roll som rådgivare. 
HR-medarbetarna beskriver att de förhåller sig till detta genom att aktivt bevaka och ta del av 
nyhetsflöden inom HR-området och uppdatera sig i avtal, lagar och nya domar från 
Arbetsdomstolen. En gemensam nämnare i flertalet av intervjuerna beskrivs vara vikten av att 
hela tiden försöka hålla sig, som flera uttrycker det, “ajour”. Det beskrivs vid flera intervjuer 
hur de själva till största del tar ansvar för sin kompetensutveckling för att leva upp till de 
förväntningar och krav som samhällets förändringar ställer. Att lära sig språket på sin 
arbetsplats är även ett exempel på hur HR-medarbetarna anpassar sig i sin anställning genom 
att lära sig branschens och organisationens vokabulär.   
 

“Du måste det annars blir det tillslut ingen HR att fråga, du blir inget stöd 
för dina kunskaper, du hänger inte med och då blir det föråldrat… hänger 
du inte med kan du tillslut inte utföra den uppgiften med säkerhet… Gör man 
inte det blir det risk att man stagnerar” – Lars  
 

5.1.7 Anpassning – arbetsmarknad VS anställning 
Det framkommer hur det finns delade meningar kring hur intervjupersonerna upplever att de 
behöver anpassa sitt beteende utefter situationer på arbetsmarknaden. Å ena sidan upplever 
vissa hur de inte behöver anpassa sig utefter arbetsmarknaden då de alltid haft lätt att få jobb 
och upplever istället att de anpassar sig mer i sin anställning. Exempelvis beskrivs ett gott 
omdöme och goda referenser något som flertalet av respondenterna betonar som en del i att 
vara anställningsbar. Det framkommer hur HR-medarbetarna anpassar sig till detta då de 
försöker bygga goda relationer för att få ett gott omdöme och framtida bra referenser. Nätverk 
anses därmed vara centralt i den mening att sociala kontakter kan visa att personen i fråga 
fungerar i sin roll och på arbetsplatsen, vilket därmed styrker individens anställningsbarhet i 
hur denne klarar av arbetet.  
 

“Man måste få med sig referenserna om att man fungerar i jobbet… Har 
man visa att man klarar av ett arbete på en viss nivå kan man få ett jobb i 
samma nivå eller något högre” – Thomas 
 
“Att ordna goda referenser där man befinner sig och jobbar för stunden… 
det är väl den strategin man tar till” – Anton 
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Att vara kompetent i sitt jobbsökande beskrivs även av flertalet intervjupersoner vara en del i 
att vara anställningsbar. De menar att hur man uttrycker sig i sitt CV, personliga brev samt sin 
prestation under intervjutillfället är centrala faktorer vilka är avgörande för hur 
anställningsbar en individ anses vara. Därmed upplever vissa å andra sidan hur de istället 
behöver förhålla sig mer till arbetsmarknaden vad gäller ansökan till nytt jobb än i sin 
anställning genom att anpassa hur de skriver sitt CV, personliga brev och hur de presterar 
under arbetsintervjuer. En intervjuperson beskriver att det handlar om att anpassa sitt 
personliga brev så att det syns mest. Detta görs genom att matcha brevet till vad arbetsgivaren 
efterfrågar i annonsen och under intervjun även prestera i enlighet med detta.  
 

”Tänka på hur man skriver sitt personliga brev, att man utgår ifrån… 
annonsen och spetsar till den mot varje arbetsgivare… Det ska märkas i mitt 
brev, att jag är sugen på den arbetsgivaren” – Eva  
 

Det framkommer hur HR-medarbetarna anpassar sig till arbetsgivarens definitioner av en 
anställningsbar medarbetare genom att analysera vad arbetsgivaren och arbetsmarknaden har 
för behov och vara flexibel gentemot detta. Detta görs genom att införskaffa de kompetenser 
och kunskaper som krävs för att således matcha arbetsgivarens krav. I samtliga intervjuer 
beskrivs även upplevelser om hur HR-medarbetarna förhåller sig till deras egen definition, 
som arbetsgivarföreträdare, av vad som är anställningsbart. Detta genom att anpassa sig 
utefter det som de själva söker i en medarbetare och således sträva mot denna definition i sin 
egen anställningsbarhet.  
 

“Att man är anställningsbar, flexibel gentemot arbetsgivaren… att man 
anpassar sig till vad dom vill ha, vad man tror att dom vill ha” – Eva  
 
“Vad skulle jag kolla efter i ett CV? Jo, men samma sätt blir det ju att kolla 
runt sig själv då” – Peter 
 

5.1.8 Övriga omständigheter 
För att vara anställningsbar beskrivs vid ett fåtal intervjuer vikten av att ha det som krävs för 
att passa in och komplettera den specifika arbetsgruppen. 
 

“Det beror på vem man behöver anställa, vilket komplement man behöver… 
att sätta ihop ett lag med olika kompetenser och bakgrunder som bildar en 
så stark lärande organisation oss emellan då vi har olika saker med oss i vår 
ryggsäck” – Lars 

 
Vid en intervju framkommer även hälsomedvetenhet, att vara frisk, hel och ren som centrala 
faktor för att vara attraktiv på arbetsmarknaden. Att ta hand om sin hälsa är ytterligare en 
faktor vilken en intervjuperson beskriver att denne förhåller sig till genom att försöka 
motionera för att förbli en attraktiv anställd. 

 
“Men sen också tänker jag hålla sig frisk och motionera det är ju också en 
del av att hålla sig anställningsbar för att verka attraktiv” – Pia 
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5.2 Vad påverkar och influerar HR-medarbetarnas upplevelser? 
Under denna rubrik redovisas vilka influenser som påverkat samt påverkar HR-medarbetarnas 
upplevelser vad gäller anställningsbarhet, anpassning och vidareutveckling.  
 

5.2.1 Anställningsbarhet – ett samspel mellan yrkesroll, omgivning och 
arbetsgivare 

Varifrån upplevelserna kommer kring vad som anses vara en anställningsbar HR-medarbetare 
beskrivs påverkas av deras yrkesroll och vad de i sin profession anser vara anställningsbart. 
Erfarenhet av att jobba med personalfrågor samt även vad som betonas i nyhetsflöden och 
jobbannonser är främst det som HR-medarbetarna grundar sina upplevelser i vad som utgör en 
attraktiv och anställningsbar individ. Det beskrivs hur arbetsgivaren och ledningen även 
påverkar HR-medarbetarnas upplevelser kring anställningsbarhet och att det kan vara svårt att 
urskilja vilka tankar som kommer ifrån dem själva och vilka tankar som påverkats av 
organisationskulturen. 
 

“För man jobbar ju just med anställningsbarhet som begrepp egentligen. 
Man jobbar ju just med detta väldigt mycket när man jobbar med 
personalfrågor, fast man gör det som arbetsgivare… Sen är det ju dels 
erfarenheten såklart. Hur man vill vara själv och vad jag ser ute  
fungerar på arbetsplatsen och när det inte fungerar” – Peter   

  

5.2.2 Anpassning – ett samspel mellan inre och yttre faktorer 
Det framkommer att HR-medarbetarna har en egen uppfattning om att anpassning i sin 
anställning är självklart, precis som det benämns hur de i alla mänskliga relationer måste 
anpassa sig. I en intervju beskrivs denna självklarhet handla om att organisationen ska flyta på 
så bra som möjligt, vilket inte lämnar plats till att som individ sticka ut allt för mycket. 
Genom en sammanställning från samtliga intervjuer beskrivs det att upplevelserna kring hur 
en individ förväntas bete sig kommer ifrån samhället, omgivningen, skolan samt genom 
uppfostran och deras egen drivkraft om att vilja passa in och vara andra till lags. Vad HR-
medarbetarnas upplevelser bottnas i kring vad de behöver anpassa sig till beskrivs i ett fåtal 
intervjuer utifrån deras serviceroll i vad omgivningen, i detta fall vad kommunens chefer och 
medarbetare har behov samt efterfrågar. Det beskrivs i några intervjuer hur HR-
medarbetarnas upplevelse om att de måste anpassa sig utefter organisationen och 
ledningsstrukturen bottnas i deras utbildning, där de fostrats till att som HR-medarbetare vara 
en arbetsgivarföreträdare och därmed agera i enlighet med detta. 
 

“Om det är någon som sticker ut lite så märks ju den personen väldigt 
mycket och folk har mycket åsikter och sen kan jag tycka att det är rätt 
härligt men det går inte på en arbetsplats att sticka ut hur mycket som helst 
för då flyter inte organisationen” - Eva 
 
“Jag tror jag bara har den i mig, att vilja passa in… det finns en vilja av att 
vara en i gänget” - Eva 
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5.2.3 Vidareutveckling – ett sampel mellan förväntningar och inre drivkraft 
Upplevelserna kring varför utveckling är en central del inom anställningsbarhet beskrivs i 
flertalet intervjuer grunda sig i en rädsla av att stagnera och inte leva upp till samhällets 
förväntningar och krav på ständig vidareutveckling. Dock benämns under en intervju hur 
betydelsen av vidareutveckling eventuellt är överskattat i dagens samhälle, men att utveckling 
är så pass betydelsefullt i dagens tidsanda och därmed inte något individer idag kan motsätta 
sig. Det framkommer i samtliga intervjuer hur upplevelserna även kommer ifrån deras egen 
drivkraft om utmaningar för att komma framåt i sitt arbete samt intresset av att lära sig nya 
saker. Under en intervju benämns även hur intresset om utveckling tros komma från ett 
gemensamt personlighetsdrag hos många HR-medarbetare. 
 

“Rädslan är ju att bli passé. Att man inte är aktuell längre. Det är ju det som 
är drivkraften. Sen hur mycket det faktiskt skulle vara sant. Det kan nog 
många tvista om. Jag tror inte att betydelsen är så stor som vi tillskriver den. 
Det tror jag inte. Samtidigt är jag ju rädd att jag har fel där då. Och då 
måste jag ju göra det.” – Anton  
 
“Det är ju nödvändigt för att omvärlden förändras ju och vi måste ju följa 
omvärlden och därför måste ju vi utvecklas här… Jag tror att det är en 
allmän kunskap, lite som att vatten fryser till is… Jag tror att alla kan det 
som har jobbat eller som lever i ett samhälle” – Thomas  

 

6 Diskussion 
I detta avsnitt presenteras studiens diskussion, uppdelat i en resultatdiskussion och en 
metoddiskussion. Vid diskussionen av resultatet analyseras först HR-medarbetarnas 
upplevelser av vad som är anställningsbarhet kopplat till tidigare forskning för att sedan 
diskutera empirin utifrån studiens teoretiska utgångspunkter, vilket även styrks av tidigare 
forskning. Resultatdiskussionens slutsatser är kopplade till denna studies HR-medarbetare och 
inte till HR-medarbetare generellt. I metoddiskussionen utvärderats därefter våra metodval 
samt studiens reliabilitet och validitet. Avslutningsvis ges förslag på vidare forskning vilken 
anses vara aktuell inom området. 
 

6.1 Resultatdiskussion 
 

6.1.1 Centrala faktorer för anställningsbarhet 
Upplevelserna kring vad som är anställningsbart framkommer i resultatet påverkas av HR-
medarbetares profession samt erfarenhet då de beskriver hur de i sin yrkesroll arbetar med 
anställningsbarhet som koncept. Detta kan ses i enlighet med hur Townley (1993, s. 526) 
redogör för att HR-medarbetare arbetar med strategier om hur individen ska vara som 
medarbetare för att organisationen ska bli så effektiv och lönsam som möjligt. HR-
medarbetarna beskriver att anställningsbarhet handlar om att matcha arbetsgivarens behov, 
främst vad gäller att inneha grundläggande krav som akademisk utbildning och 
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arbetslivserfarenhet inför den tjänst som söks. Garsten och Jacobsson (2004, ss. 11-12) 
framhåller likt studiens resultat hur anställningsbarhet handlar om en förmåga att forma sig 
efter arbetsgivares efterfrågan. I likhet med Sparrhoffs (2016, s. 30) beskrivning av utbildning 
som en inträdesbiljett på arbetsmarknaden visar studies resultat även hur utbildning beskrivs 
vara ett kvitto vilket visar en kvalitetsstämpel på individens kunskaper. HR-medarbetarna 
beskriver hur deras jobbmöjligheter och anställningsbarhet ökar ju mer arbetslivserfarenhet de 
har. En reflektion är att detta antagningsvis beror på att praktisk erfarenhet ger en större 
kompetens inom området, dock är arbetslivserfarenhet inget som tidigare forskning betor lika 
starkt inom anställningsbarhet som intervjupersonerna. Granovetter (1995, ss. 42-43) menar 
däremot att personer med längre arbetslivserfarenhet vanligtvis har ett större nätverk vilket 
genom rekommendationer kan öppna upp för individens möjligheter i dennes jobbsökande. I 
likhet med detta betonar ett flertal intervjupersoner i resultatet vikten av att ha ett nätverk med 
referenser vilka genom att ge ett gott omdöme kan stärka sin anställningsbarhet.  
 
Studien visar hur personlig lämplighet beskrivs vara ett tredje avgörande element inom 
anställningsbarhet genom hur intervjupersonerna betonar vikten av social kompetens som 
grundläggande då HR är ett yrkesområde som innefattar mycket kontakt med människor. 
Resultatet framhåller således hur en HR-medarbetare bör kunna förstå det sociala samspelet, 
ha ett bra bemötande, vara förtroendeingivande samt även bra på att skapa relationer. HR-
medarbetarna beskriver hur detta kräver att man sätter på sig den så kallade “HR-kostymen” 
och beter sig samt anpassar sig efter vad som förväntas av en i olika situationer. I likhet med 
detta betonar Vesterberg (2015, ss. 218-219) vikten av att inneha en social kompetens och 
förmåga vad gäller att kunna kommunicera, vara lyhörd och samarbeta med andra människor 
för att vara anställningsbar. 
 
Att ständigt vidareutveckla sig för att hålla sig ajour framkommer i resultatet även vara en 
central faktor i att vara samt förbli anställningsbar. Det framkommer hur vidareutveckling är 
något som krävs av dem i sin yrkesroll för att klara av sitt arbete då de i sin HR-roll är 
specialisterna inom området. Intervjupersonerna framhäver vikten av utveckling då samhället 
förändras, vilket således kräver att man som person håller sig uppdaterad. I likhet med detta 
diskuterar Garsten och Jacobsson (2004, s. 51), Fejes och Berglund (2016, s. 82) samt 
Kamoche, Pang och Wong (2011, s. 1666) hur politiska dokument framhäver utveckling som 
en central faktor för en individs anställningsbarhet. Detta genom hur politiken framhåller 
vikten av att vara delaktig i det så kallade livslånga lärandet för att leva upp till samhällets 
snabba förändringar. Även Nilsson och Viberg (2016, ss. 37-38) beskriver att 
vidareutveckling är en förutsättning för att vara aktuell inför en anställning samt förbli 
anställd. Kamoche, Pang och Wong (2011, s. 1666) poängterar hur kravet på individens 
kunskap handlar om att öka organisationens marknadsvärde genom att som individ inneha de 
kompetenser organisationen är i behov av för att konkurrera på dagens globala arbetsmarknad.  
 
HR-medarbetarna framhåller hur timing är avgörande för om man anses vara anställningsbar 
genom hur de beskriver att individens anställningsbarhet är beroende av om denne kan 
komplettera den specifika arbetsgruppen och tillföra den kompetens som behövs och eftersöks 
just då. Att passa in i gänget framhålls även i en politisk proposition som avgörande för 
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individens anställningsbarhet (prop. 2010/2011 s. 14 se Carlbaum 2016, s. 67). Vikten av 
timing i sitt jobbsökande kan även kopplas till hur Granovetter (1995, ss. 63-63) beskriver att 
individen är beroende av vakanskedjan, det vill säga att individens möjlighet till att få ett jobb 
är beroende av att någon annan lämnar sin tjänst och således öppnar upp för ett nytt 
jobbtillfälle.  
 
Ytterligare en betydande faktor för HR-medarbetarnas anställningsbarhet som framkommer i 
resultatet berör individens hälsa om att vara frisk och hälsosam för att anses vara attraktiv på 
arbetsmarknaden. Att det idag finns förväntningar på att en arbetstagare ska vara hälsosam 
och frisk framhålls av Björklund (2016, ss. 157, 168) som även beskriver att det bottnas i att 
individens ska kunna generera värde till organisationen.  
 

6.1.2 Hur människan disciplineras mot det önskvärda i samhället 
 
Hur denna studies resultat visar att HR-medarbetarna själva förväntas ta ansvar över hur de 
håller sig anställningsbara kan kopplas till Foucaults (2003, s. 140) maktteori i den aspekt att 
människan disciplineras till att styra sig själv mot det som samhället önskar. Resultatet visar 
även att det är de själva som har det största ansvaret över sin vidareutveckling. Garsten och 
Jacobsson (2004, s. 51), Fejes och Berglund (2016, s. 82) samt Kamoche, Pang och Wong 
(2011, s. 1666) beskriver även att ansvaret att delta i det livslånga lärandet ligger på individen 
själv, likt en strategi för att vara anställningsbar. Även Branding (2013) redogör hur ansvaret 
för kompetensutveckling idag alltmer förskjutits från arbetsgivaren till den enskilda individen 
då arbetsgivare i större utsträckning kommit att frånsäga sig detta ansvar. Likaså framhåller 
Vesterberg (2015, s. 103) hur det är individens allmänna plikt att själv ansvara över att vara 
anställningsbar. Även Fejes (2016, s. 77) beskriver hur dagens samhälle framställer den 
anställningsbara individen som något givet och gott vilket alla borde sträva efter.  
 
En intervjuperson framhåller särskilt vikten av utveckling genom att beskriva hur det är en 
självklarhet då samhället förändras hela tiden. Att det finns en sådan självklarhet i 
respondenternas tankar om utveckling i dagens samhälle kan kopplas till den pastorala 
makten, vilket innebär att individen styr sig själv efter de rådande normerna i samhället, vilket 
i detta fall är normen om ständig utveckling (Foucault 2003, ss. 138-141). I denna studies 
resultat ifrågasätter en intervjuperson dock vikten av vidareutveckling och menar att 
vidareutveckling eventuellt tillskrivs för mycket betydelse och att det snarare möjligtvis är 
något som ligger i dagens samhälles tidsanda. I likhet med detta menar även Vesterberg 
(2015, s. 104) hur vi idag bör vara kritiska till vad som ryms inom 
anställningsbarhetskonceptet samt även till den normaliserande idealbilden vilken detta 
skapar. Däremot visar studiens resultat hur idealet kring den utvecklingsbara individen inte är 
något människan vill motsätta sig på grund av risken av att ha fel, då det framkommer att 
utveckling är stark präglat i dagens samhälle. Här kan resultatet kopplas till Foucaults (2003, 
s. 202) tankar kring hur människan ständigt anpassar sig och förhåller sig till den rådande 
idealbilden i samhället på grund av rädslan om att vara avvikande. Att det skapas idealbilder 
på arbetsmarknaden för vilka som är anställningsbara problematiserar Fejes och 



 

27 
 

Sparrhoff (2016, ss. 12, 20) då det får exkluderande effekter för individerna som inte passar in 
i normen. 
 
Resultatet visar hur HR-medarbetarnas upplevelser att de måste anpassa sig dels kommer 
utifrån samhället och omgivningens förväntningar på hur en individ ska bete sig samt genom 
uppfostran vilken format dem och deras beteende. Detta ligger i linje med Foucaults (2003, ss. 
138-141) beskrivning av självdisciplinering, att samhället normaliserar vanor och uppförande 
vilka människan förhåller sig till. Genom hur människan anpassar sig till upplevda 
förväntningar från samhället och omgivningen menar Foucault (2003, ss. 82, 111, 178, 218) 
att det skapas en relationell styrningsform som upprätthåller samhällsnormerna. Resultatet 
betonar dock även hur det finns en inre drivkraft av att utvecklas vilket beskrivs vara av vikt 
för att de själva ska bibehålla sin motivation i arbetet. I likhet med detta beskrivs enligt en 
riksdags proposition (Prop. 2010/11:104 sida 14, se Carlbaum 2016, s. 67) att individens inre 
motivation och intresse är centralt inom individens anställningsbarhet. Studiens resultat visar 
även hur upplevelserna kring anpassning bottnas i deras egen drivkraft om att vilja vara andra 
till lags och upplevelsen om hur det i en organisation inte går att sticka ut alltför mycket. 
Foucault (2003, ss. 138-141) beskriver denna upplevelse utifrån hur människan generellt har 
en vilja av att passa in och således ständigt anpassar sig på grund av rädslan för att vara 
avvikande. Dock beskriver en intervjuperson hur denna inte upplever anpassning. Vid djupare 
reflektion och eftertanke konstaterar denne däremot en viss anpassning men att den har blivit 
såpass invan och omedveten. Detta är även i linje med vad Foucault (2003, ss. 138-141) 
benämner som den automatiserade makten, vilket innebär att samhällets och omgivningens 
normer omärkbart styr individer till att bete sig på det sätt som premieras. Studiens resultat 
speglar således Foucaults (2003, ss. 76, 103) teori om att makten över hur individer förväntas 
bete sig och agera är abstrakt och därmed inte alltid går att ta på samt urskilja då den är 
normaliserad och präglad i samhällets struktur. 
 
Flertalet intervjupersoner beskriver hur upplevelserna om anpassning även kommer ifrån 
deras utbildning där dem fostrats till att vara arbetsgivarföreträdare. Fejes och Sparrhoff 
(2016, ss. 11-13) redogör för hur utbildning och arbetsmarknaden står i relation till varandra 
genom hur utbildning formar och skolar individen till att vara anställningsbar i enlighet med 
vad arbetsmarknaden och samhället efterfrågar. Studiens resultat ligger även i linje med 
Vesterbergs (2015, s. 99) beskrivning om hur utbildning fostrar och styr framtidens 
medborgare, dock beskrivs det hur utbildningspolitiken även är med och formar normerna på 
arbetsmarknaden. Denna fostran till anpassning utefter arbetsmarknadens behov kan kopplas 
till hur Foucault (2003, ss. 184-185, 206) beskriver en framväxande homogenisering i 
samhället och hur detta kan få uteslutande konsekvenser för dem som inte kan leva upp till 
samhällets idealiserade krav.  
 
HR-medarbetarna framhåller vikten av att hålla sig aktiv på arbetsmarknaden för att vara 
anställningsbar, då ett arbete alltid anses vara mer positivt än arbetslöshet. Dahlstedt (2013, 
ss. 7-8) menar att detta idag blivit en norm i samhället vilken ställer förväntningar på den 
enskilda individen om att vara aktiv. Dahlstedt (2013, ss. 7-8) redogör även hur 
anställningsbarhet i detta avseende är ett maktinstrument genom hur det bidrar till 
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normaliseringen om den aktiva individen. I likhet med Dahlstedt (2013) menar Garsten och 
Jacobsson (2004, s. 66) att anställningsbarhet är en maktmekanism vilken används för att 
minska arbetslösheten och öka landets konkurrenskraft. McQuaid och Lindsay (2005, s. 215) 
beskriver även hur anställningsbarhet i grunden är ett koncept för att nå det politiska målet om 
full sysselsättning där individen idag förväntas vara en aktiv medborgare istället för en passiv 
mottagare av ekonomisk ersättning.  
 
Studiens resultat framhåller hur HR-medarbetarna upplever frihet under ansvar i sin 
anställning genom att de är fria att bestämma hur och när de arbetar, så länge de genomför 
sina arbetsuppgifter. Det går här att dra paralleller till hur Dahlstedt (2013, ss. 23-24) 
beskriver att det finns två perspektiv inom valfrihet, å ena sidan friheten i att själv bestämma å 
andra sidan en kontroll då det finns ett krav om att man måste förhålla sig till de allmänt 
uttalade skyldigheterna. Foucault (2003, ss. 138-141) beskriver denna valfrihet som en 
förutsättning för att den självstyrande maktutövningen ska vara möjlig. Valfriheten gör även 
den disciplinerande självstyrningen manipulativ genom hur den omöjliggör för individen att 
undkomma makten (Foucault 2003, ss. 138-141). I linje med detta visar resultatet hur denna 
frihet kan generera känslor av ångest, dock inte som något negativt. En reflektion är att detta 
möjligtvis är en effekt av hur människan påverkas av denna maktutövning genom att 
individen förväntas känna av förväntningar samt leva upp till dessa. Hur HR-medarbetare 
upplever frihet under ansvar kan även kopplas till hur Foucault (2003, ss. 31-32, 206-207) 
beskriver självdisciplin som en användbar styrningsteknik genom hur den effektiviserar 
arbetet.  
 

6.1.3 Anpassning gentemot omgivningens förväntningar 
 
Det framkommer i resultatet hur samtliga intervjupersoner anpassar sig utefter definitionen av 
anställningsbarhet genom att analysera vad arbetsmarknaden och arbetsgivare idag 
efterfrågar. Detta ligger i linje med det dramaturgiska perspektivet vilket beskriver hur 
människan formar sig utefter vad omgivningen premierar (Goffman 2009, ss. 9-11). HR-
medarbetarna har däremot delade meningar kring i vilka sammanhang och i vilka situationer 
de upplever att de behöver anpassa sig. Vissa respondenter framhåller anpassning i sin 
anställning men inte på arbetsmarknaden medan andra enbart upplever anpassning utefter 
arbetsmarknaden, respektive både och. Garsten och Jacobsson (2004, s. 2) menar dock att 
anpassning utefter vad som är anställningsbart är en struktur på arbetsmarknaden vilken 
påverkar hur individen anpassar sig både i sin anställning och arbetsmarknaden i stort. En 
reflektion är att HR-medarbetarna rent teoretiskt befinner sig på arbetsmarknaden trots att de 
har en anställning. Även Vesterberg (2015, s. 103) beskriver vikten av anpassning mot vad 
som är anställningsbart på arbetsmarknaden för att fortsatt förbli attraktiv, detta även om 
individen har en fast position på arbetsmarknaden. Vår reflektion är således att det inte finns 
någon säkerhet i att idag bibehålla sin anställning om du inte förhåller dig till 
arbetsmarknadens och arbetsgivarens efterfrågan och definitionen av vad som anses vara 
anställningsbart. I linje med detta menar Kamoche, Pang och Wong (2011, s. 1668) att som 
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individ hålla sig anställningsbar har blivit en strategi för att uppleva en jobbsäkerhet på 
arbetsmarknaden. Dock är detta inget som denna studies respondenter framhåller.  
 
Resultatet visar hur HR-medarbetarna upplever att de anpassar sitt beteende till 
organisationens fattade beslut samt utefter olika situationer för att leva upp till omgivningens 
förväntningar. Detta ligger i linje med med det dramaturgiska perspektivet om hur individer 
anpassar sin roll gentemot vad omgivningen förväntar sig (Goffman 2009, ss. 9-11). HR-
medarbetarna nämner vikten av att kunna hantera sociala situationer och anpassa sitt beteende 
samt inta olika roller beroende på vem och i vilket sammanhang konversationen sker. Detta 
beskrivs i resultatet som att ta på sig “HR-kostymen” och agera utifrån sin HR-roll som 
arbetsgivarföreträdare. Det framkommer att de förväntas representera arbetsgivaren samt dess 
beslut och således agera i enlighet med detta i det specifika sammanhanget, vilket inte alltid 
ligger i linje med vad de själva tycker. Enligt Goffman (2009, ss. 25, 52, 218) är individens 
jag och identitet kopplat till den roll som denne spelar och för att den spelade rollen ska bli 
trovärdig är det är avgörande att kunna identifiera sig med rollen. Därmed går det att 
reflektera över om HR-medarbetarna som arbetsgivarföreträdare möjligtvis i vissa 
sammanhang inte upplevs som trovärdiga i situationer där de inte identifierar sig med sin roll. 
Hur människor beter sig i olika situationer är även kopplat till vilket agerande som 
uppmuntras i samhället (Goffman 2009, ss. 35-36). Här kan empirin även kopplas till 
Foucaults (2003, s. 138) självdisciplinerade maktteori i avseende hur han menar att 
människan genom att känna av förväntningar styr sig själva till att situationsanpassa sitt 
beteende i linje med dessa. Foucault (2003, ss. 82, 111) beskriver hur individen således är 
undergiven samhällets maktstruktur genom att anpassa sig till de upplevda förväntningarna 
från omgivningen vid sociala sammanhang. Här utmärker sig dock denna studies resultat 
genom att visa hur HR-medarbetarna inte anpassar sig såpass långt så att det går emot deras 
egna värderingar och moral. Till skillnad från Foucaults utgångspunkt menar Goffman (2009, 
ss. 9-11) hur individen i dessa sammanhang aktivt kan vända situationen till sin fördel genom 
att agera i linje med det som är fördelaktigt för en själv.  
 
Studiens resultat visar att vara kompetent i sitt jobbsökande är av betydelse för individens 
anställningsbarhet. Därmed är även anpassning utefter situation av vikt vid arbetssökandet 
genom hur respondenterna beskriver att de analyserar arbetsgivares efterfrågan och sedan 
anpassar sitt CV och personliga brev till detta för att framhålla kvalifikationerna som gynnar 
dem mest. Resultatet visar hur HR-medarbetarna försöker matcha sig mot arbetsgivaren i sin 
prestation under arbetsintervjuer. Detta ligger i linje med hur Goffman (2009, ss. 9-11) 
beskriver att människor agerar utefter vad denne tror är det korrekta beteendet i situationen 
och enbart visar kvaliteterna som är mest fördelaktiga för en själv. Det ses underlätta för 
individen om denne i förväg tar reda på vad som är ett önskvärt och förväntat agerande i 
sammanhanget (Goffman 2009, ss. 9-11). Detta styrks även av McQuaid och Lindsay (2005, 
s. 200) som menar att det är viktigt att använda sina färdigheter och tillgångar på bästa sätt vid 
presentation inför arbetsgivare. Ytterligare en strategi för att vara kompetent i sitt 
jobbsökande för att leva upp till kraven på den konkurrerande arbetsmarknaden framkommer i 
resultatet vara att anpassa sig till vilket jobb som söks genom att börja på en lägre tjänst och 
arbeta sig uppåt. Detta ligger i linje med hur Granovetter (1995, ss. 26, 38) beskriver hur 
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arbetsmarknadens efterfrågan styr vilka jobb en individ kan söka sig till genom att individer 
idag i vissa fall behöver sänka sina krav och exempelvis gå in med en lägre lön för att leva 
upp till arbetsgivarens efterfrågan. En reflektion är således att detta kan ses vara en strategi 
för att bli anställningsbar.  
 
Avslutningsvis visar resultatet hur behovet av i vilken omfattning en individ måste anpassa 
sig och sitt agerande på arbetsmarknaden delvis styrs av arbetslivserfarenhet då de med lång 
arbetslivserfarenhet upplever att de behöver anpassa sig mindre. En reflektion som görs 
utifrån detta är att individer med längre arbetslivserfarenhet i större utsträckning än de med 
mindre arbetslivserfarenhet kan uppleva en trygghet i sin anställning samt på 
arbetsmarknaden. Denna aspekt är dock inget som tidigare forskning, vilken vi tagit del av, 
betonar och kan således ses vara något nytt denna studie bidrar med. Däremot beskriver Fejes 
och Sparrhoff (2016, s. 15) hur den ökade globala konkurrensen ställer höga krav på 
organisationer vilket enligt Kamoche, Pang och Wong (2011, s. 1665) resulterar i att den 
enskilda individen även får höga krav på sig vad gäller anpassning för att leva upp till 
arbetsmarknadens förväntningar och behov. Detta kommer även fram i denna studies resultat i 
hur respondenterna upplever att de behöver anpassa sig mer ju högre konkurrens det är på 
arbetsmarknaden genom att spetsa sina personliga brev för att utmärka sig och synas.  
 

6.1.4 Avslutande reflektioner 
Som framkommit i resultatet och diskussionen finns det flera faktorer inom anställningsbarhet 
vilka HR-medarbetarna förhåller sig till. Hur empirin beskriver anpassning mot 
anställningsbarhet, vilket dock inte är något som alla aktivt tänker på, kan förstås utifrån 
Foucaults (2003) beskrivning av det moderna samhällets pastorala maktstruktur, vilken 
genom självdisciplinering automatiserat styrningen. Detta tyder på att anställningsbarhet, likt 
hur Garsten och Jacobssons (2004), Fejes och Berglund (2010) samt Kamoche, Pang och 
Wong (2011) beskriver att anställningsbarhet utgör en normstyrande maktmekanism, vilken 
upprätthåller normer i samhället, då människan anpassar sig utefter dessa. Med avstamp i 
Foucaults (2003) självdisciplinerande maktteori om anpassning efter det normaliserade idealet 
drar även vi, utifrån studiens resultat, en slutsats om hur anställningsbarhet kan ses utgöra en 
maktmekanism i dagens samhälle. Enlig Foucault (2003, ss. 138, 184-185) är det just det 
normaliserade idealet det viktigaste maktredskapet i det moderna samhället. Då studiens 
resultat visar hur HR-medarbetarna agerar och anpassar sig utefter förväntningar och krav 
från omgivningen kan anställningsbarhet även förstås utifrån det dramaturgiska perspektivets 
redogörelse för hur människans handlande är kopplade till idealen som värderas och 
premieras (Goffman 2009). Avslutningsvis menar vi därmed att anställningsbarhet blir 
styrande genom hur det påverkar och formar människans beteende i olika situationer.  
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6.2 Metoddiskussion 
Efter studiens genomförande anses intervjuer fortfarande som den bäst lämpade metoden för 
att undersöka studiens problemområde. Även Bryman (2011, s. 372) styrker metodvalet för 
studier där syftet, likt vår studie, inte är att generalisera resultatet utan istället analysera 
upplevelser, beteenden, värderingar och åsikter samt eventuellt ge generell giltighet för 
studiens teoretiska utgångspunkter. Då vi intervjuat HR-medarbetare, vilka har mycket 
kontakt med människor och har en vana av att tala inför folk, då detta ingår i deras roll anser 
vi inte att det skapats en maktobalans under intervjutillfället, vilket annars kan vara en 
nackdel med intervjuer, enligt Aspers (2007, s. 135). Semistrukturerade intervjuer har 
upplevts som ett fördelaktigt metodval vad gäller möjligheten att både ha struktur och 
flexibilitet med följdfrågor i intervjuguiden, vilket lett till en större variation i intervjuerna 
samt öppnat upp för fler aspekter. Exempelvis har vi kunnat ställa samma fråga, formulerat på 
olika sätt, vilket gett oss djupa intervjusvar och diskussioner. Detta är även något som 
Bryman (2011, s. 206) framhåller som positivt med semistrukturerade intervjuer.  
 
Vi har under studiens gång däremot fått kunskap av delar i den problematik som kan uppstå 
under kvalitativa studier. Exempelvis vill vi uppmana läsarna om något som kan vara bra att 
ha i åtanke, att vara medveten om att studiens urvalsstrategi eventuellt kan utelämna viktiga 
aspekter inom området. Detta då vi endast kan studera de upplevelser som HR-medarbetarna 
valt att dela med sig av. Enligt Becker (2008, ss. 110-112) ska dock intervjupersoner som 
främsta informationskälla respekteras då de lever i den verklighet som studeras. Fördelen med 
intervjuer som metodval framhålls genom att vi samtalat med alla anställda inom 
personalfunktionen och således känner till all kunskap och alla upplevelser som var och en i 
gruppen har, vilket ger bra förutsättningar för en så korrekt tolkning av empirin som möjligt 
(Becker 2008, ss. 110-112).  
 
Under några intervjuer distraherades vi som oerfarna intervjupersoner av respondentens 
oväntade intervjusvar, vilket i vissa fall ledde till en osäkerhet och svårighet med att komma 
med relevanta följdfrågor. I enlighet med detta beskriver Bryman (2011, s. 421) utmaningarna 
som oerfarna intervjupersoner möjligtvis kan stöta på under intervjutillfället, vilka benämns 
vara en osäkerhet som skapas vid överraskande svar, när något frångår förväntningarna. 
Ytterligare en svårighet vi fått erfara under intervjutillfällena är ett dilemma i att endast ställa 
intervjufrågorna som de är. En reflektion är att vi, som orutinerade intervjuare, har svårare 
med att enbart ställa intervjufrågan och sedan i tysthet invänta intervjupersonens svar. Detta 
dilemma, att som intervjuare inte säga för mycket, framhåller även Bryman (2011, s. 420). 
Denna svårighet kan möjligtvis ha lett till att vi under intervjuerna hjälpt intervjupersonerna 
på traven in i en viss riktigt, vilket vid reflektion möjligtvis resulterat i att frågorna blivit 
ledande. För att minimera risken av att styra respondenterna hade vi, i enlighet med Aspers 
(2007, ss. 138-139) istället kunnat använda tematiskt öppna intervjuer vilka underlättar för 
forskare och studenter att vara öppna för nya infallsvinklar. 
 
Innan intervjutillfällena fick vi mycket frågor från respondenterna om studiens ämne och vad 
vi genom intervjuerna skulle undersöka, så att de kunde förbereda sig. Vi var dock sparsamma 
med att ge ut allt för mycket information då vi var intresserade av deras verklighet och 
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upplevelse och ville därmed minska vår påverkan i deras svar. Med bakgrund i detta vill vi 
därmed framhålla att respondenterna möjligtvis gjort antaganden om vad vi ville få ut av 
intervjuerna och således svarat i enlighet med vad de trodde förväntades av dem. I enlighet 
med detta beskriver Bryman (2011, s. 229) hur respondenternas svar kan komma att vara 
vinklade om de svarar på ett socialt önskvärt sätt, i önskan om att ge en positiv bild av sig 
själv. 
 
Vår förförståelse tillsammans med att studien är teoretiskt förankrad kan vara ytterligare 
något som eventuellt gjort intervjuerna ledande. Detta då vi ständigt haft studiens 
utgångsteorier i tanke vilket omedvetet kan ha lett till att nya aspekter uteslutits trots att detta 
är något vi aktivt tänkt på och varit medvetna om. Att förförståelse påverkar studiers empiri 
framhåller även Becker (2008, ss. 23-24, 133-134), dock poängterar han hur alla studier är 
beroende av föreställningar för att kunna genomföras. Därmed vill vi framhålla att vi är 
medvetna om att våra föreställningar möjligtvis påverkat studiens resultat vilket leder till en 
reflektion kring att vi eventuellt missat att uppmärksamma vissa aspekter under 
empiriinsamlingen. Vi vill poängtera, vilket även Aspers beskriver (2007, s. 135), att då 
studien baseras på subjektiva uppfattningar och analyserats utifrån teori, våra föreställningar 
samt förkunskap kan detta möjligtvis lett till att vi tolkat resultatet felaktigt. Att vi heller inte 
erbjudit respondenterna möjlighet att godkänna våra tolkningar kan i samband med ovan 
diskussion ytterligare vara något som möjligtvis kan komma att sänka trovärdigheten av våra 
tolkningar till resultatet. 
 
Genom att studien svarar till syftet och frågeställningarna anses studiens validitet vara god då 
vi mätt det som varit avsett att mätas. Något som bidragit och förhöjt studiens validitet är att 
vi har genomfört en pilotintervju och efteråt formulerat om frågorna som vi upptäckte inte 
ringade in studiens syfte. Att denna studie även har en god överensstämmelse mellan empiri 
och teori visar, enligt Bryman (2011, s. 352) på en hög intern validitet, vilket är positivt. Den 
externa validiteten, vilket Bryman (2011, s. 352) beskriver handlar om i vilken utsträckning 
resultatet kan generaliseras, är däremot i denna studie inte lika god, då det är omöjligt att veta 
hur andra intervjupersoner hade svarat i ett annat sammanhang. Validiteten kan påverkats 
genom hur vi eventuellt styrt respondenterna i linje med våra föreställningar och studiens 
frågeställningar, vilket diskuterats ovan. Dock har vi i resultatet ett flertal citat vilket styrker 
våra tolkningar av det insamlade empiriska materialet. Att vi har kunnat plocka ut många citat 
visar även att vi formulerat och ställt bra frågor under intervjuerna då vi fått mycket djupa och 
reflekterande svar.  
 
Då metodavsnittet utförligt beskriver hur vi gått tillväga anses även pålitligheten och 
noggrannheten i studien vara god, vilket enligt Bryman (2011, s. 354) höjer reliabiliteten. 
Replikationsförmågan, möjligheten att upprepa studien, är något som Bryman (2011, s. 352) 
beskriver är svårt inom kvalitativ forskning. Något som därmed gör det svårt att garantera 
tillförlitligheten, vilken påverkar studiens externa reliabilitet, är att resultatet vid en 
replikation av denna studie antagligen inte kommer bli detsamma, då den sociala verkligheten 
förändras (Bryman 2011, ss. 49, 352). En reflektion som dras utifrån detta är hur alla 
människor utifrån deras verklighet och den tid de lever i kommer tolka fenomen olika, vilket 
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gör det svårt att replikera studier hur bra tillvägagångssättet än är beskrivet. Vi som  som 
skrivit uppsatsen har oss emellan haft en god överenskommelse över hur empirin ska tolkas, 
vilket enligt Bryman (2011, s. 352) är av vikt för att kunna upprätthålla en god intern 
reliabilitet.  
 

6.3 Vidare forskning 
Vid framställningen av resultatet har vi kunnat se att det finns skillnader beroende på ålder 
vad gäller upplevelsen om graden av anpassning utifrån vad som är anställningsbarhet. Något 
intressant att fortsätta forska vidare inom för att få ökad kunskap inom området är således 
huruvida upplevelsen skiljer sig vad gäller förväntningen på anpassning utefter 
anställningsbarhet utifrån en jämförelse av ålder. Fortsatt forskning inom ämnet av en 
jämförelse mellan kön samt även var i karriärstegen man befinner sig är även något som hade 
varit intressant att undersöka. Då Sverige under de senaste åren haft en hög 
flyktinginströmning är förslag på vidare forskning även att undersöka anpassning utefter 
anställningsbarhet utifrån ett etniskt perspektiv. 
 
Att det finns en idealbild och olika krav samt förväntningar man som HR-medarbetare ska 
leva upp till för att vara anställningsbar är något som visat sig i denna studie. Under studiens 
gång väcktes ett intresse i hur Fejes och Sparrhoff (2016, ss. 12, 16) redogör för 
problematiken i att anställningsbarhet som maktmekanism får exkluderande konsekvenser för 
den enskilda individen vilken inte anses vara anställningsbar. Med avstamp utifrån detta vill 
vi slutligen ge förslag till ytterligare vidare forskning om att undersöka hur de individer, vilka 
inte anses vara anställningsbara i dagens samhälle, påverkas samt vilka konsekvenserna 
möjligtvis är av att inte passa in i dagens norm? 
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Bilagor 
 
Bilaga 1, Intervjuguide  
 
Inledning 
Vad kul att du vill ställa upp på en intervju inför vårt arbete, det är vi glada för. Vi hoppas att 
du är här frivilligt idag? Det är helt frivilligt, känner du under intervjun att du skulle vilja 
avbryta eller inte svara på något så får du säga till. Det är vi två som skriver arbetet och xx 
kommer hålla i intervjun medan xx kommer sitta bredvid och eventuellt hoppa in i samtalet 
med följdfrågor/förtydligande frågor om det känns okej? 
 
Vi kommer behandla dig, din organisation konfidentiellt d.v.s. att det du säger här idag/vad vi 
samtalar om inte kommer kunna härledas tillbaka till just dig. I den meningen kommer du 
vara ”anonym” i arbetet då man inte kommer kunna peka ut vem som sagt vad. 
 
Vårt examensarbete kommer läsas av vår handledare, examinator och de klasskompisar som 
ska opponera vår text. Om det känns okej för alla er kommer den även publiceras på 
Högskolan i Borås hemsida och därmed finnas ute öppet på internet. Du behöver inte ge något 
svar på detta idag utan fundera på det, vill du att vi skickar arbetet när vi är klara med det? 
 
Vi önskar att få spela in intervjun för att lättare komma igår vad som sagts och undrar om det 
går bra? När arbetet är klart kommer inspelningen och övrigt insamlat material i studien 
raderas.  
 
Bakgrund 

• Kan du berätta lite kort om dig själv? 
(Ex frågor om: ålder, utbildning, arbetsuppgifter idag)  
 
Arbetsmarknaden  
Nu kommer vi in på frågor om arbetsmarknaden 
 

• Hur skulle du beskriva dina jobbchanser idag på arbetsmarknaden? 
(Möjligheten för dig att få ett jobb) 
 

• Vad anser du vara centralt för dina nuvarande och framtida jobbchanser?  
(utbildning, kompetens, personlighet, egenskaper etc.)  
 - På vilket sätt är den kunskapen, kompetensen eller erfarenheten central? 
 -Var tror du dessa idéer/tankar kommer ifrån? (Någon speciell källa/utgångspunkt?) 
 
Anställningsbarhet  
Nu kommer vi in på denna studies fokusområde, det vill säga: anställningsbarhet.  
 

• Känner du till begreppet anställningsbarhet?  
 - Vad innebär anställningsbarhet för dig? 
 



 

 
 

Anställningsbarhet har olika betydelser/skiljer sig i olika sammanhang, yrkesroller och över 
tid. Finns ingen konkret definition. 
 

• Till skillnad från vad du anser är anställningsbarhet undrar vi vidare vad tror du att 
arbetsgivare anser vara en attraktiv (och anställningsbar) anställd för din yrkesroll?  

 - Vad skulle du säga att dessa tankar/föreställningar kommer ifrån?  
(Denna fråga svarar till vad som anses vara styrande, vilka faktorer eller mekanismer som 
påverkar styrande inom anställningsbarhet begreppet)  
 

• Skulle du säga att du gör något för att behålla eller bli mer attraktiv på 
arbetsmarknaden?  

 - Om ja: Hur, vilka strategier använder du? Ge exempel. 
  -Var kommer dessa idéer/föreställningar/tankar ifrån? 
 - Om nej: Hur kommer det sig?  
(Denna fråga svarar till hur dem förhåller sig till eventuella förväntningar om att vara 
anställningsbar och återkopplar till deras definition av anställningsbarhet. Detta för att se 
om dem anpassar sig efter vad de tror är attraktivt, vilket gör anställningsbarhet till en 
maktmekanism)  
 

• Hur ser du på din individuella vidareutveckling i arbetslivet? (att utveckla ditt eget 
kunnande) 

 - Skulle du säga att det är viktigt? 
 - Hur kommer det sig att det är/inte är viktigt med utveckling?  
 -Var tror du dessa idéer/tankar/föreställningar kommer ifrån? 
(Relevant för att få svar på om det livslånga lärandet är viktigt för att vara 
anställningsbarhet, var tankarna om detta bottnas i)  
 
Makt  
Nu kommer vi in på det andra fokusområdet i studien, d.v.s. styrningsmekanismer på 
arbetsmarknaden. 
 

• Kan du berätta hur du kom till den positionen du har idag, lite om din karriär och vilka 
val du gjort? 

 - Hur kommer det sig att du gjort just dessa val? 
 - Är dina val baserade på något speciellt? 
  - Om ja: Var kommer dessa idéer ifrån? 
  - Om nej: Hur tror du det kommer sig? 
(Denna fråga svarar till om anpassning och valen kommer inifrån eller utifrån) 
 

• Skulle du säga att det finns valfrihet vad gäller att du själv kan bestämma vad du ska 
göra, vilken väg du kan gå på arbetsmarknaden? 

 - Om ja: Kan du ge exempel/beskriva denna valfrihet som du upplever? 
 - Om nej: På vilket sätt är du inte fri att själv bestämma? 
 



 

 
 

• Vidare undrar vi om du upplever att du behöver anpassa dig utefter olika situationer på 
arbetsmarknaden? TYST (Vad gäller arbetsmarknadens behov, efterfrågan, krav på 
egenskaper, personlighet, kompetens) 

 - Iså fall hur, på vilket sätt anpassar du dig? (Vad är det du anpassar dig utefter) 
 - Ge gärna ett exempel?  
(Dessa frågor svarar till huruvida dem upplever sig vara styrda/fria på arbetsmarknaden, hur 
de anpassar sig och ev. vilka faktorer som är styrande) (Denna fråga svarar mot om dem 
upplever sig fria/styrda/anpassningsbara på arbetsmarknaden). Är relevant för att får reda 
på huruvida dem upplever sig styrda i relation till arbetsgivare/ organisationer på 
arbetsmarknaden. Generellt på arbetsmarknaden. 
(Dessa frågor ger en indikation på om dem upplever panoptikon/självstyrning, d.v.s. om dem 
upplever någon form av makt i arbetet. Att man ex anpassar sig utifrån vissa aktörer som då 
kan anses vara styrande i samhället och på arbetsmarknaden) 
 

• Kan du utveckla lite kring varför tror du att du anpassar dig på arbetsmarknaden i 
olika situationer? 

 - Varifrån tror du dessa upplevda förväntningar/krav kommer ifrån? (Ex från dig själv, 
chef, samhället, organisationen). 
 

• Upplever du att du även behöver anpassa dig utefter din nuvarande arbetsplats 
förväntningar och krav? 

 - Om ja: På vilket sätt skulle du beskriva att du behöver anpassa dig? Ge gärna 
exempel. 
 -Om inte: Hur upplever du dig vara fri i din anställning? Ge gärna exempel.  
   Gå direkt till avslutande frågor. 
 

• Upplever du att arbetsgivarens krav och förväntningar även påverkar dina val i din 
privata livssituation? (Ex: hur du tränar, lever, konsumerar, kurser- Känner du dig som 
en HR-medarbetare hemma? ) 

(Denna fråga svarar till om anställningsbarhetsbegreppet även går in i privatlivet - Är 
relevant till denna studies fokusområde sett till att analysera hur anställningsbarhet är som 
maktmekanism och i detta fall om det följer med in på privatlivet) 
 

Avslutande frågor 
• Är det några frågor eller teman som du trodde vi skulle ta upp idag som vi inte har 

diskuterat än?  
 

• Har du något som du vill tillägga, några åsikter, tankar, funderingar: ex kopplat till 
makt på arbetsmarknaden, i samhället eller anställningsbarhet?  

 
Du får gärna kommer med tankar, idéer och feedback! Om du kommer på något senare så får 
du gärna skicka ett mail, det uppskakas bara. Ja då hade vi inget mer, tack så mycket för din 
medverkan! 
  



 

 
 

Bilaga 2, Kodningsmatris 
 

Övergripande 
teman 

Anställningsbarhet Anpassning 

 Situationsanpassning 
Relationsanpassning 
Relationsbyggare 
Utveckling 
Erfarenhet 
Språk 
Anpassning efter behov 
Hälsa 
Serviceminded 
personligt brev 
Presentation vid intervju 
Beslutslojal 
 
Utbildning 
Omdöme 
Referenser 
Personliga egenskaper 
Social kompetens 
 

Situationsanpassning 
Relationsanpassning 
Relationsbyggare 
Utveckling 
Erfarenhet 
Språk 
Anpassning efter behov 
Hälsa 
Serviceminded 
personligt brev 
Presentation vid intervju 
Beslutslojal 
 
Beteende 
Ledningsstrukturen 
Konkurrens 
Frihet under ansvar 
Eget ansvar för utveckling 

Varifrån kommer idéerna/ 
tankarna? 

Samhällets krav om 
utveckling 
Samhällets krav om 
beteende 
Egen drivkraft 
Eget intresse 
Organisationen 
Vilja av att vara till lags 
Uppfostran 
Omgivningens 
förväntningar 
Utbildning 
Efterfrågan/behov 
Självklarhet 
Ledningen 
Tidsanda 

Erfarenhet 
HR-profession 
Nyhetsflöden 
Upplevelser 
Organisations- och 
samhällsuppbyggnad 
Annonser 
Samhällets krav om utveckling 
Efterfrågan/behov 
Ledningen/chef 
Utbildning 
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