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Sammanfattning 
 

Följande undersökning har utgått från ett kvalitativt metodval med semistrukturerade 

intervjuer. Den är genomförd utifrån ett fenomenologiskt perspektiv, har kodats efter 

marginalmetoden, analyserats genom ad hoc och tolkats utifrån en hermeneutisk ansats. 

Deltagarna som gav undersökningen dess karaktär var Sandra, Emelie, Johanna, Erik, 

Jonathan och Kalles subjektiva uppfattning av undersökningens fenomen. Syftet med 

undersökningen var att belysa vilka strategier de använder för att göra sig anställningsbara. 

Teorier som undersökningen bygger på är Bourdieus kapital, habitus och fält; Granovetters 

betydelse av kontaktnät och Goffmans framträdande.  

Undersökningens resultat visar att deltagarnas strategier för att finna jobb är via kontakter och 

jobbförmedlingssajter. För att få ett jobb, förutsätter deltagarna att man har kontakter, 

utbildning och arbetslivserfarenhet. Strategierna för att behålla jobbet är främst att hålla sig 

attraktiv på arbetsplatsen genom bra prestation och god attityd. Strategier när deltagarna söker 

jobb är i allmänhet att hålla sig förberedda, anpassa sig och agera förebyggande utifrån 

enskild situation. Arbetsmarknaden upplevs generellt av deltagarna som hård i den 

bemärkelsen att det är svårt att få jobb, framförallt för dem utan utbildning och 

arbetslivserfarenhet. Deltagarna upplever överlag att deras egna möjligheter till att få ett 

arbete är goda.   
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1 INTRODUKTION 

1.1 Inledning och bakgrund 

Sveriges arbetsmarknad har utvecklats från ett industrisamhälle till ett kunskapssamhälle. Det 

har skett en förskjutning från det kollektiva ansvaret för individens anställningsbarhet till att 

bli en enskild angelägenhet. Tidigare låg detta under ett gemensamt ansvar hos stat, 

arbetsgivare och individ, nu har stat och arbetsgivare till ansvar att bidra med resurser och 

medel för att möjliggöra att individen kan göra de val som främjar dennes anställningsbarhet 

(Fejes 2009, s. 163).  

 

Det är således inte bara innehållet som har (för)ändrats utan förskjutningen gäller även 

värderingar.  Utifrån denna förskjutning förväntas individen ta ett personligt ansvar för att 

göra sig anställningsbar, bli attraktiv på arbetsmarknaden och själv ta ansvar för sitt liv och 

sin försörjning. De individer som strävar efter ett livslångt lärande driver sitt liv likt ett 

företag och investera i de kunskaper som behövs för att möta arbetsmarknadens krav, vilket 

visar på en ansvarstagande person (Berglund 2009, s. 36). Sett ur ett mer kritisk perspektiv 

menar Svensson (2009, s. 232) att krav på kompetens och livslångt lärande kan leda till att 

individen upplever en känsla av att inte räcka till och då blir detta ett stressmoment i 

arbetslivet. Å andra sidan drivs individen av intresse, nyfikenhet och krav på självkontroll för 

att uppnå en speciell kompetens (Svensson 2009, s. 200). 

 

Salomonsson (2003) har fokuserat på kompetens och anställningsbarhet i kunskapssamhället. 

Hon har granskat begreppet kompetens, hur det som förändringsinstrument bidrar till ett 

flexibelt och rörligt arbetsliv och hur det föreskrivs för en anpassningsbar arbetare 

(Salomonsson 2003, s. 30). Författaren menar att själva ordet kunskapssamhälle närmast kan 

ses som en varudeklaration som väcker tankarna till något pålitligt, som garanterar kvalitet 

och som uppmanar till lojalitet och tilltro. Vad begreppet egentligen innebär är det många som 

siar om, men det kan vara nytänkande, olika processer av lärande, sökande, förändring och 

uppbrott som utgör kärnan för begreppet. I relation till industrisamhället representerar det en 

ny tid, där kunskap står för föränderlighet, snabba beslut och entreprenörsanda. 

Anställningsbar är den som ständigt uppgraderar sin förmåga, skicklighet och attityd. 

Anpassningsbar är den som kan förändra sin kompetens (Salomonsson 2003, ss. 42-44). 

 

Salomonsson berättar vidare om ansvaret som åligger individen, att försöka se på sig själv 

som ett varumärke. Hon menar att det handlar om att bygga upp ett fungerande nätverk, att 

förbättra den sociala, emotionella och personliga kompetensen, ha rätt attityd samt ett CV som 

är tilltalande. Vid en anställningsintervju gäller förutom att ha lämplig klädsel även att kunna 

prata och föra sig. Med dessa egenskaper till grund, ger bra förutsättningar för att få det arbete 

man önskar (Salomonsson 2003, s. 39). 

 

Individen är ansvarig för sina val, handlingar och beslut och dessa påverkar i sin tur utfallet av 

hur väl anställningsbar individen blir. Den bör ha vissa egenskaper för att vara 

anställningsbar, som flexibel, anpassningsbar och vara villig till ett livslångt lärande (Garsten 

& Jacobssons 2004, s. 1). Författarna klargör att ett arbete i dag inte är en garanti för att vara 

anställningsbar i morgon (Garsten & Jacobsson 2004, s. 11).  

 

SCB:s arbetslöshetsstatistik, för april månad år 2015 visar att ca 8,3 % är arbetslösa, vilket 

motsvarar 432 300 personer. Det innebär att många konkurrerar om de lediga jobben. 

Konkurrensen som existerar gör att de arbetssökande behöver optimera sina chanser för att få 
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tillgång till ett arbete. Detta medför att individen behöver använda alla tänkbara vägar. En 

viktig pusselbit är att ta reda på vilka metoder som arbetsgivare använder sig av vid 

rekrytering så att de arbetssökande använder sig utav samma kanaler (Marsden 1994, s. 980).  

 

Utvecklingen som nu har problematiserats är för undersökningen relevant av den anledningen 

att det handlar om individens strategiska val för att bli eller hålla sig konkurrenskraftig på 

arbetsmarknaden.  

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med undersökningen är att ta reda på vilka strategier utexaminerade- och nuvarande 

studenter använder för att bli och hålla sig anställningsbara. 

 

 Hur agerar de för att erhålla ett jobb? 

 Hur agerar de för att behålla sitt jobb? 

 Hur upplever de sina möjligheter att få ett jobb? 

 Hur upplever de möjligheter och hinder med användandet av sociala medier?  

 

1.3 Avgränsningar 

Studiens population är arbetsmarknaden. Detta är ett omfattande område och därför har 

studien avgränsats till att endast undersöka de som studerat- och/eller studerar på 

högskolenivå. Åldersintervallet 25-30 år konkretiserar omfattningen ytterligare, då bland 

annat jämförelser av generationsskillnader uteslutits. 

 

1.4 Definition av nyckelord 

 Anställningsbarhet: Begreppets innebörd är detsamma som Nilssons (2009) tolkning 

och översättning av Knight och Yorkes Learning, Curriculum and Employability in 

Higher Education, som är “en individs förmåga att erhålla ett jobb, att behålla jobbet 

samt vid behov skaffa sig ett nytt” (Knight & Yorke 2004, se Nilsson 2009, s. 71).  

 Socialt- och kulturellt kapital: Kontakter som för individen är strategiskt 

användbart skapar socialt kapital. Kulturellt kapital omfattas bland annat av kunskap 

inom vett och etikett, konst och historia, utbildningsbevis och legitimationer 

(Bourdieu 1986).  

 Socialt nätverk: Granovetters (1995) benämning av socialt nätverk är personliga 

kontakter som kategoriserats som familjesociala- och arbetsrelaterade kontakter. Dessa 

skilda kategorier utgörs en tidsaspekt vid kontakt som benämns som sällan, emellanåt 

och ofta.  

 Framställning: Goffman (2009) menar att framställning är då individen antingen 

aktivt eller omedvetet intar en roll gentemot andra personer, som en del av ett socialt 

beteende. Individen anpassar sitt framträdande beroende på aktuellt sammanhang och 

agerar utefter situationens upplevda förväntningar. 
 

1.5 Uppsatsens disposition 

Kapitel 1: I detta kapitel får läsaren en presentation av undersökningens bakgrund, syfte och 

frågeställningar samt en beskrivning av undersökningens avgränsningar. För att ge läsaren en 
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bättre förståelse av undersökningen förklaras utvalda begrepp som kontinuerligt återkommer i 

undersökningen.   

Kapitel 2: I detta kapitel får läsaren en presentation av tidigare forskning som gjorts inom 

samma område. Det som presenteras här handlar om: Att få ett jobb, informell- och formell 

rekrytering, Livslångt lärande samt personlig anpassning.  

Kapitel 3: I detta kapitel får läsaren en presentation av de teorier undersökningen bygger på. 

Det som presenteras här handlar om: Kulturellt- och socialt kapital, starka- och svaga band 

samt personlig framställning. 

Kapitel 4: I detta kapitel får läsaren en presentation av undersökningens urval, genomförande, 

förhållningssätt till vad som anses som vetenskapligt betingat och den hänsyn som tagits till 

de etiska aspekterna. Kapitlet avslutas med en presentation av vår förförståelse. 

Kapitel 5: I detta kapitel får läsaren först bekanta sig med intervjupersonerna som medverkat i 

undersökningen och därefter ta del av resultatet som framkommit från den insamlade empirin.  

Kapitel 6: I detta kapitel får läsaren först följa med i en diskussion om resultatets kopplingar 

till valda teorier, tidigare forskning och bakgrund. Därefter presenteras undersökningens 

slutsatser. 

Kapitel 7: I detta kapitel avrundas undersökningen med reflektioner över undersökningens 

tillvägagångssätt och metodval samt etiska aspekter och uppkomna utmaningar. Arbetet 

avslutas därefter med ett avsnitt om tankar för fortsatt forskning. 
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2 TIDIGARE FORSKNING  
I följande avsnitt redogörs för forskning som tidigare genomförts inom undersökningens 

ämnesområde. Fyra utvalda studier belyser närmare hur anställningsbarhet som begrepp kan 

praktiseras i verkligheten som bland annat ett uttryck för sociala färdigheter men också 

utomstående faktorer såsom kontaktnätens betydelse för individens jobbmöjligheter. 

Forskningen vi valt att framföra fokuserar dels på vad som förväntas av individen för att öka 

sina möjligheter att bli och hålla sig anställningsbar och dels vilka kanaler arbetsgivare 

använder vid rekrytering. Sistnämnda är framförallt relevant ur den aspekt att kunna se om 

deltagarna i vår undersökning använder strategier till att söka jobb som stämmer överens med 

hur arbetsgivare agerar i rekryteringsprocesser. 

 

2.1 Få ett jobb 

Mark Granovetter (1995) genomförde år 1973 en studie i en delstat i USA som behandlar 

betydelsen av kontaknätens relation i att få ett jobb. Undersökningen bestod av både intervju- 

och enkätundersökningar. Respondenterna var alla förvärvsarbetande män och arbetade vid 

tjänstemanspositioner. Granovetter benämner dem som PTM-workers utifrån 

en kategorisering av professionals, technical and managerial workers (Granovetter 1995, s. 

7). I studien belyser Granovetter urvalets problematik. Begränsningen menar han ligger i att 

undersökningen endast omfattar information om de jobb som respondenterna tillträtt. Detta 

innebär att resterande information om jobberbjudanden för andra tjänster de har erhållit inte 

omfattas av undersökningen (Granovetter 1995, s. 9).  

 

Studiens fokus ligger huvudsakligen på vikten av tillgång till information om tjänster. 

Kontaktnätens storlek är inte det helt avgörande utan det är mer betydelsen av den erhållna 

kontakten, i den mån den kan erbjuda information. Det kan handla om en ledig tjänst just nu, 

alternativt en öppning som kan komma inom en nära förestående framtid (Granovetter 1995, 

s. 6). 

 

Enligt Granovetter framträder två olika former av relationer i kontaknäten. De kan tillhöra 

starka, nära relationer, vilka han benämner som starka band. Den andra indelningen består av 

svaga, mer flyktiga relationer, vilka han benämner som svaga band. I kategorin nära 

relationer, starka band, placerar Granovetter vänner, släkt och familjemedlemmar. Dessa 

kontaktnät underhålls på en regelbunden basis. I kategorin flyktiga relationer, svaga band, 

placeras i stället erfarenhetsbaserade kontakter. Således bekanta kontakter som har erhållits 

genom exempelvis jobbrelaterade sammanhang eller studierelaterade sammanhang. Dessa 

underhålls under mer sporadiska förhållanden (Granovetter 1995, s. 41). Således förespråkar 

starka band och svaga band betydelsen av vilken slags relation som föreligger kontakten. 

Personliga kontakter blev sedermera två kategorier, familjesociala- och arbetsrelaterade 

personliga kontakter. Dessa sociala nätverk grupperade Granovetter till tre skilda kategorier: 

sällan, emellanåt, ofta. Dessa kategoriseringar beskriver i vilken utsträckning interaktion sker 

mellan individ och personlig kontakt samt hur detta påverkar möjligheten till att få ett jobb 

(Granovetter 1995, s. 53).  

 

Granovetter såg ett mönster där informationskedjorna kunde vara långa eller korta. Desto 

längre kedjan var, desto fler sökande av den aktuella tjänsten vilket således innebär att 

konkurrensen blir högre. Studien visar att svaga band är mycket gynnsamma och att korta 

informationskedjor ökar chansen att individen får tillgång till “hemlig” information, som inte 

delas med hela bekantskapskretsen. Vid långa informationskedjor riskerar individen att med 
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större sannolikhet bli en i mängden i förhållande till den något lägre risken vid korta kedjor 

(Granovetter 1995, s. 59). 

 

2.2 Formell- och informell rekrytering 

Marsden (1994) presenterar en surveyundersökning från NOS (National Organizations Study) 

som visar hur amerikanska företag och organisationer använder en mängd olika 

anställningsstrategier för att söka efter nya medarbetare, både formella som informella. Han 

tar upp de strategier som används för att rekrytera från den externa arbetsmarknaden och har 

även undersökt källor till variation för dessa. Marsden vill genom artikeln synliggöra för 

arbetssökande vilka strategier arbetsgivare använder vid rekrytering. Syftet är att 

uppmärksamma arbetsgivare att arbetssökande inte alltid känner till de rekryteringsstrategier 

de tillämpar. Vidare öppnar detta upp fler vägar för de arbetssökande, vilket skapar bättre 

förutsättningar för dem att nå framgång (Marsden 1994, ss. 979-980, 989-990). 

 

Informella rekryteringsmetoder består av referenstagande från anställda och spontana 

förfrågningar direkt till arbetsgivaren, vidare kom han fram till att informella 

rekryteringsmetoder mestadels används som komplement till de formella 

rekryteringsmetoderna, att det således sker i kombination med varandra. Han klargör att 

formella rekryteringsmetoder innefattar platsannonser, arbetsförmedlingar, 

bemanningsföretag och yrkesmässiga referenser. Resultatet visar på att kombinationen av 

platsannonser och referenser från anställda används i högre omfattning. Referenser används 

således med andra metoder än som enda strategi. De företag som använder sig utav 

bemanningsföretag tenderar att vara få och inom den privata sektorn. Att ta fram 

rekryteringsprofiler är vanligare för större företag och inom den offentliga sektorn. För att 

rekrytera personal till högprestigeyrken används för det mesta annonser och professionella 

referenser (Marsden 1994, s. 979). 

 

En viktig dimension av en rekryteringsprocess är formalitet, där uppmärksamheten ägnats åt 

huruvida informella nätverkskanaler kan underlätta för arbetssökande att få information om 

lediga jobb. Ur arbetsgivarens synvinkel finns flera fördelar med att använda sig utav interna 

kanaler eftersom de kan förmedla en mer subtil information än genom annonser. Att anställa 

personal som grundas på referenser från anställda skapar bättre matchning mellan arbetstagare 

och arbetsgivare, då arbetsgivaren kan erbjuda arbetstagaren en trovärdig beskrivning av 

jobbet. Sett ur ett ekonomiskt perspektiv ses referenser som den minst kostsamma 

rekryteringsmetoden (Marsden 1994, ss. 980-981). 

 

Informella rekryteringsmetoder har dock nackdelar. Exempelvis att nuvarande anställda kan 

sprida information om tjänster genom interna kanaler, som i sin tur sprider informationen 

vidare till andra. Ytterligare att företagen inte når ut till alla sökande utan erhåller mer 

homogena kandidater. Nackdelen uppstår i det avseende att arbetsgivaren kan gå miste om 

möjligheten att attrahera kvalificerad personal samt att svårigheter att utföra ett 

jämställdhetsarbete kan uppkomma. Dessutom är mängden kandidater som rekryteras med 

hjälp av informella metoder begränsade, då metoden inte lämpar sig för rekrytering över ett 

större geografiskt område (Marsden 1994, s. 981). 

 

De formella rekryteringsmetoderna är nominella kostnader för arbetsgivaren eftersom det 

genererar ett större antal sökande. Arbetsgivaren behöver sällan vidta vidare åtgärder för att 

lokalisera potentiella medarbetare. Utan detta formella tillvägagångssätt är allmän och öppen 

för alla arbetssökande, vilket möjliggör att de arbetssökande i stället använder egna sätt att ta 
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kontakt med aktuell arbetsgivare, såsom spontana förfrågningar via mejl, telefon eller genom 

personlig kontakt (Marsden 1994, s. 981).  

 

2.3 Livslångt lärande 

I en studie av Harvey (2000) framkommer grundläggande frågor kring former kring 

undervisning på högskolenivå. Han menar att problematiken för studenternas riktiga 

egenmakt behöver synliggöras. Han har studerat utvecklingen av anställningsbarheten för 

högskoleutbildade och undersökt naturen och innebörden av organisatoriska förändringar för 

akademiker, samt bedömt vilka utmärkande egenskaper de kommer att behöva under det 

kommande årtiondet. Harvey menar att flexibla organisationer behöver flexibla och 

självstyrda anställda, som i sin tur vill påverka och få erfarenhet. Syftet med studien är att 

utifrån dessa förutsättningar synliggöra behovet av att utveckla kritiska, reflekterande och 

självstyrande studenter (Harvey 2000, s. 14). Han undersökte hur utbildningsväsendet 

behandlar detta inom ramen för livslångt lärande (Harvey 2000, s. 3).  

 

Arbetsmarknaden som alltmer kännetecknas av en flexibel struktur medför att studenter 

behöver implementeras med livslångt lärande. Författaren föreslår i enlighet med 

Storbritanniens nationella undersökningskommitté att det primära syftet med den högre 

utbildningen borde i högre grad förbereda studenterna inför arbetslivet. Den primära rollen för 

högskolorna bör därför vara att förbättra studenternas kunskaper, färdigheter, attityder, 

förmågor och att skapa förutsättningar till ett kritiskt och reflektionsmässigt tänkande. Harvey 

menar att högre utbildning inte ska anses som den primära orsaken till att bli anställningsbar, 

utan snarare som en del av ett livslångt lärande (Harvey 2000, ss. 3-4). 

 

Förr betraktades en examen som en inkörsport till att få arbete eftersom det ansågs vara ett 

tecken på att man hade en viss kunskapsnivå och en intellektuell förmåga. Men som en 

konsekvens av samhälls- och organisationsförändringar och den expansion av antalet 

utexaminerade, ser dagsläget annorlunda ut. En examen är idag ingen garanti för att få ett 

arbete utan bör endast ses som en fördelaktig merit i rekryteringsprocessen (Harvey 2000, s. 

7).  

 

Livslångt lärande uppstod på 1970-talet och sågs främst i termer av en andra chans till 

utbildning för vuxna, som tidigare inte haft utbildningsmöjligheter. Under senare tid har det 

skett en breddning av begreppet till en verklig livslång strävan. I januari 1996 antog 

utbildningsministrar för OECD (Organization for Economic Co-operation and Development) 

en resolution om livslångt lärande som ”individuell och social utveckling av alla slag, formellt 

i skolor, yrkesutbildning, vuxenutbildning samt icke-formellt som hemma, på arbetsplatsen 

och i samhället” (Alexander 1997 se Harvey 2000, s. 10). 

 

2.4 Anpassningsförmåga 

Författarna Fugate, Kinicki och Ashforth (2004, s. 15) vill tydliggöra den ständigt växande 

dynamiken som finns i dagens arbetsliv som kräver rörliga och anpassningsbara individer. För 

att bli framgångsrik på dagens arbetsmarknad måste individer ha förmågan och viljan att 

anpassa sig och kunna hantera flera olika identiteter.  

 

Författarna anser att en individs anställningsbarhet är organiserad av olika personliga faktorer, 

som i kombination kan hjälpa individen att anpassa sig till de förändringar som sker både i 

arbetslivet och på arbetsmarknaden. De menar att anställningsbarhet utgör en 
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anpassningsförmåga som sker både förebyggande som aktivt, som innefattar faktorerna 

karriäridentitet, personlig anpassning och social- och humankapital. Alla faktorer har ett 

värde, var och en för sig, men i samverkan skapar det förutsättningar till anställningsbarhet. 

Dessa faktorer underlättar för individen att identifiera och dra nytta av karriärmöjligheter. 

Men, menar författarna, att vara anställningsbar, garanterar inte att sysselsättning erhålls, 

däremot förstärks möjligheterna till sysselsättning. De individer som inte uppfyller 

arbetsgivarens kriterier som exempelvis flera års erfarenhet eller andra specifika kunskaper 

kan i stället använda någon av övriga faktorer (Fugate, Kinicki & Ashforth 2004, ss. 14-18). 

 

Karriäridentitet handlar om att ta reda på vem man är eller vem man vill vara. I kontexten av 

“vem är jag” finns förhoppningar, rädslor, mål, ambitioner, personlighetsdrag, tidsperspektiv 

och interaktionsstilar. Karriäridentitet handlar om att få en känsla för sitt förflutna och sin 

nutid, som en kompass vars riktning till framtiden anges. För att bli den man vill behöver 

individen erhålla de kunskaper som behövs för att nå sitt mål. En karriär är idag gränslös, 

vilket betyder att karriärbanorna i princip är obegränsade (Fugate, Kinicki & Ashforth 2004, 

ss. 19-20). 

 

Personlig anpassning innebär att människor är anpassningsbara, villiga och kapabla att 

förändra sina personliga egenskaper (kunskaper, färdigheter, förmågor) och beteenden för att 

möta olika situationer. Författarna har identifierat fem egenskaper som utgör personlig 

anpassning: optimism som visar att individer ser förändringar som en utmaning och som en 

värdefull och lärorik erfarenhet; benägenhet att lära sig innebär att via förebyggande och 

aktiva insatser se möjligheter och identifiera hot, att skanna av miljön för att avläsa vilka jobb 

som finns och vilka erfarenheter samt färdigheter som krävs; öppenhet där nya erfarenheter 

och förändringar främjar ett kontinuerligt lärande. Öppna individer uppfattar förändringar som 

en utmaning och visar på flexibel inställning; självkontroll finns i intern och extern form. 

Individer med intern kontroll anser att de kan påverka händelser som sker runt dem, medan de 

externa tror att detta ligger utanför deras kontroll. De med intern kontroll är mer 

anpassningsbara och gör jämnare övergångar mellan arbeten än sina externa motparter; 

själveffektivitet beskriver en persons uppfattning om sin egen förmåga att prestera vid olika 

situationer samt hur utmaningar hanteras framgångsrikt (Fugate, Kinicki & Ashforth 2004, ss. 

21-23). 

 

Socialt kapital är sociala och personliga faktorer, där större delen består av socialt nätverk. 

Storlek och styrka på nätverket är viktiga egenskaper som avgör hur information 

tillhandahålls. Människor med välutvecklat socialt kapital utnyttjar ofta sitt informella 

nätverk, exempelvis vän till en vän. Humankapitalet har flertal faktorer som påverkar 

individens karriärmöjligheter. Utbildning och arbetslivserfarenhet har visat sig vara de 

starkaste förutsägelserna för en karriärutveckling. Med arbetslivserfarenheter menas den 

kunskap som individen förvärvat under arbetslivet (Fugate, Kinicki & Ashforth 2004, ss. 23-

25). 
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3 TEORIANKNYTNING 
I följande avsnitt presenteras de teorier som undersökningen bygger på. Bourdieus kulturella- 

och sociala kapital; Granovetters starka- och svaga band samt Goffmans framställningsteori. 

Förkroppsligat habitus, som Bourdieu redogör för inom det kulturella kapitalet, kompletterar 

Goffmans teori om framställning, genom att vara ett slags verktyg för individen, som genom 

detta påverkar individens förmåga att omedvetet eller aktivt inta roller beroende på 

sammanhang. Bourdieus sociala kapital visar att kontakter och människor i individens 

omgivning påverkar dennes möjligheter i samhället och på arbetsmarknaden. Granovetters 

teori om starka och svaga band kompletterar Bourdieus sociala kapital, genom de förklarade 

möjligheter och utmaningar starka- och svaga relationer kan bidra till. 

 

3.1 Kulturellt- och socialt kapital 

Pierre Bourdieus främsta teorier består av kapital, habitus och fält. När man får kontakt med 

begreppet kapital går tankarna till likvida medel såsom pengar och investeringar, detta 

benämner han som ekonomiskt kapital (Bourdieu 1986, ss. 242-243).  

 

Kulturellt kapital existerar i tre skilda former, förkroppsligat-, objektifierat- och 

institutionaliserat tillstånd. Med förkroppsligat tillstånd innebär att förutsättningar utifrån 

rådande samhällsnormer och individens enskilda uppväxtförhållanden ständigt påverkar vem 

individen är, varför den handlar som den gör, exempelvis vid val av utbildning och således 

vad den bär med sig för bagage in i dagliga situationer. Objektifierat tillstånd handlar mer om 

materiella föremål, det kan exempelvis vara föremål som böcker eller foton med eventuellt 

affektionsvärde för individen som således utgör kapitalet. Institutionaliserat tillstånd handlar 

om bevisfrågor som bland annat meriter, utbildningsdiplom och legitimationer. Mer 

förtydligat materiella ting som utgör ett slags bevis för vad individen gjort och kan göra 

(Bourdieu 1986, ss. 244-248). 

 

Socialt kapital behandlar den omgivning av mänskliga kontakter som individen har. För att 

räkna kontakter som socialt kapital ska dessa kunna ses ur ett professionellt syfte. Med detta 

innebär att kontakterna ska kunna öppna för möjligheter i exempelvis arbetsrelaterade 

situationer, effekten av kontakten ska kunna generera ett positivt resultat för individen. Det är 

först när den verkligen användningen av kontakten synliggörs som den kan omvandlas till 

socialt kapital (Bourdieu 1986, ss. 250-253).   

 

Utöver dessa tre grundläggande kapital använder sig Bourdieu av begreppet habitus. Habitus 

handlar om en inlärd förmåga att anpassa sig till kontexten, alltså ett lämpligt handlingssätt 

till den situation man befinner sig i. Förmågan att se hur agerandet inom kontexten ser ut 

utifrån dess rådande normer. Genom att vistas i dessa situationer lär sig sedermera individen 

den jargong som råder i sammanhanget och kan således föra sig på ett utifrån kontexten 

normalt sätt (Bourdieu 1993, s. 301).  

 

Fält kan beskriva den kontext en individ befinner sig i, exempel på fält kan vara 

utbildningsfältet och arbetsmarknadsfältet. Inom fältet finns en viss kultur, ett normspråk och 

ett visst förväntat sätt att föra sig på. Individer som befinner sig inom fältet reflekterar inte 

nödvändigtvis över vad som gör att de passar in, däremot kan det upplevas som en 

kulturkrock när individer med olika bakgrund och habitus möts (Bourdieu 1989, s. 17).  
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Inom fältet råder en slags maktkamp, där Bourdieus kapitalbegrepp kan beskriva de 

“konkurrensdrivande” krafter som existerar. Huvudsakligen är det ekonomiska kapitalet det 

mest maktingivande, då individer med stort ekonomiskt kapital har större möjligheter att även 

förvärva ett högre kulturellt och socialt kapital. Kapitalen samverkar även exempelvis då 

individen har högt kulturellt kapital genom utbildningar eller erkända legitimationer och på så 

vis kommer individen i kontakt med andra inom utbildningsfältets yrkesbransch, så kan man 

säga att det kulturella kapitalet bidragit till ett ökat socialt kapital i den mån det sociala 

kapitalet kan anses bidra med önskvärda effekter. Det kan alltså ske en slags transformering 

av kapitalen (Bourdieu 1989, s. 16).  

 

För denna undersökning är dock de mest relevanta kapitalformerna kulturellt- och socialt 

kapital som likaså Bourdieu definierat. Kulturellt kapital, för att utifrån intervjupersonernas 

syn på utbildning, erfarenhet och andra upplevelser de varit med om under deras uppväxt fram 

till i dagsläget kunna urskilja strategier kopplade till detta kapital. Socialt kapital för att kunna 

se möjligheter och hinder kring vilka strategier det sociala kapitalet utmynnar i för 

intervjupersonerna. 

 

3.2 Starka- och svaga band 

Mark Granovetter var den första att undersöka och ta fram hållbara teorier för relationer och 

kontaktnätens betydelse i samband med att få information om och hitta ett passande jobb. 

Granovetter delar in relationer i starka band och svaga band och utifrån dessa urskiljs hur 

informationen förmedlas till individen (Granovetter 1973, s. 1361). Han ger ett klart exempel 

på hur rykten förvandlas allteftersom individer tar del av det. Alla lägger in sin tolkning av 

ryktet/informationen och på färden kan innebörden av ryktet ha ändrats. Exemplet tyder på att 

desto längre färd ryktet förs desto mer missförstånd kan uppstå (Granovetter 1973, s. 1366). 

 

Han framhåller huvudsakligen de starka fördelarna med svaga band. Kontaktnät av denna 

karaktär kännetecknas främst genom ytligt bekanta, personer vars kontakt uppdagats under 

mer flyktiga förhållanden, exempelvis gamla studiekamrater. Interaktionen dem emellan sker 

mer sällan. En av de starka fördelarna Granovetter talar för är att genom svaga band blir 

informationen mer koncentrerad till individen. Detta innebär att färre individer får 

information om exempelvis den lediga tjänsten, det blir således inte lika stor spridningsvidd 

av informationen och konkurrensen kan bli desto lägre (Granovetter 1973, s. 1372).  

 

Svaga band medför även en fördelaktig aspekt att individen genom dessa band föranleder att 

ytterligare förbättra förutsättningarna till att skapa kontakt med nya individer och grupper och 

på så vis utöka relationskretsen ytterligare. Möjligheten att få tillgång till explicit information 

ökar då också (Granovetter 1973, s. 1376). 

 

Starka band kännetecknar relationer som familj, släkt, vänner och andra bekanta i 

umgängeskretsen, där interaktion sker mer regelbundet. Vid denna typ av band, ökar risken att 

samtliga eller flera av individerna inom kontaktnätet får tillgång till samma information. 

Således blir informationsspridningen mer omfattande och fler får möjlighet att söka 

exempelvis den lediga tjänsten (Granovetter 1973, ss. 1370-1371). 

 

Det är allmänt känt att sociala kontakter är en viktig del när det gäller att få information om 

jobb, få rekommendationer och få tillgång till jobb. Vår studie handlar om vilka strategier 

deltagarna i undersökningen använder sig av för att hålla sig anställningsbara. Av den 

anledningen är Granovetters teori relevant för undersökningen. 
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3.3 Personlig framställning 

Erving Goffman menar att när individer möts finns en stark tendens till att vi avläser 

varandra. Genom detta skapar sig individen en uppfattning av den andra individens jargong. 

Uppfattningen formar en bild av den rådande situationen och medför verktyg så att individen i 

förväg kan avgöra vad som förväntas och därefter kunna anpassa sitt beteende till hur den bör 

vara i sammanhanget (Goffman 2009, s. 11).  

 

Vardagslivets dramatik beskrivs av Goffman som ett skådespel, där individer intar olika roller 

beroende på situation. I vid mening vill huvudaktören i det sociala framträdandet förmedla sitt 

budskap så att det uppfattas rätt hos publiken. Framträdandet omfattar dels det som 

huvudaktören förmedlar inför publiken och dels inflytandet huvudaktören har på publiken. 

Vidare förklarar Goffman begreppet fasad som en del av det sociala beteendet och menar att 

det är den expressiva utrustningen som kontinuerligt används av huvudaktören, både medvetet 

och omedvetet (Goffman 2009, ss. 25-28) 

 

Till att börja med förklaras inramningen för framträdandet som platsbundet, detta innebär att 

inramningen är själva scenen som i sig är lämpligt anpassad till det kommande framträdandet 

eller att framträdandet är lämpligt anpassat till inramningen, både framför, på och bakom 

scenen. Vidare aspekt av fasaden är begreppet personlig fasad vilket beskriver de detaljer som 

publiken identifierar sig mest med, det innefattar bland annat kön, utseende, gester, uttryck, 

hållning och retorik. Detta förväntas även på viss nivå uppfyllas av individen utanför 

framträdandets strålkastare. Uppträdandet ger information om huvudaktörens sociala status, 

det är således detta som förmedlas till publiken. Vidare beskriver Goffman begreppet manér 

som ger information om den sociala status individen presenterar för ögonblicket i just den 

kontexten (Goffman 2009, ss. 29-30). 

 

Sambandet mellan inramning, uppträdande och manér ligger i att publiken uppfattar en 

idealtyp som vidare även förmedlar undantagen. Relationerna som förmedlas genom fasaden 

handlar enligt Goffman om att se den genom abstrakt och generell karaktär (Goffman 2009, 

ss. 31-32). 

 

Enligt Goffman så finns det en tendens till att människor vill klättra sig uppåt och skapa sig 

en högre social status. Det är i dessa sammanhang som idealtypen avspeglas, individen vill 

åtminstone utstråla en högre social status än vad den kanske de facto har. Begreppet idealtyp 

handlar om den anpassning individen gör beroende på kontext, för att uppfattas på ett visst 

sätt som för situationen är attraktivt (Goffman 2009, s. 39). Resonemanget återgår då till att 

anpassa sig utifrån de upplevda förväntningarna från observatörerna.  

 

Via sociala medier kan individer bygga upp sig själv liknande ett varumärke, med detta menar 

vi att individen själv väljer vad som ska synas, läggas ut och förmedlas. Utifrån detta skapar 

omgivningen sig en bild av individen som individen själv skapat. Detta är en relevant aspekt 

av denna undersökning som omfattar hur deltagarna använder sociala medier. 
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4 METOD  
I följande avsnitt presenteras undersökningens urval, metodval och tillvägagångssätt. Därefter 

vilket perspektiv och vilken ansats undersökningen utgått från. Slutligen vilken metod som 

använts för tolkning av resultatet, etiska överväganden, kvalitetskriterier samt vår 

förförståelse. 

 

4.1 Urval 

I denna undersökning tillfrågades sex intervjupersoner, tre kvinnor och tre män. De skulle 

antingen ha studerat eller studera på högskolenivå, i kombination med någon form av 

arbetslivserfarenhet samt att de var relativt unga, mellan 20 och 30 år. Motivet till att 

deltagarna skulle ha studerat eller vara nuvarande studenter grundades på att få reda på om 

studier påverkade deras uppfattning över sin anställningsbarhet. Motivet till att deltagarna 

skulle ha någon form av arbetslivserfarenhet såg som betydelsefullt för att de på ett relevant 

sätt skulle kunna reflektera och berätta sin upplevelse kring nämnda fenomen. Motivet till 

deltagarnas åldersintervall möjliggjorde att fånga upp individer som vidareutbildat sig på 

eftergymnasial nivå och förvärvat minst två års arbetslivserfarenhet. Med hjälp av deltagarnas 

subjektiva syn på anställningsbarhet, utbildning och arbetsmarknad ansågs undersökningens 

syfte och frågeställningar kunna bli besvarade.  

 

Urvalet grundades i ett bekvämlighetsurval som enligt Bryman (2011, s. 194) beskrivs som 

tillgängliga personer och som av en händelse råkar finnas i forskarens omgivning. Borg och 

Westerlund (2012) menar precis som Bryman, att om man ber ens vänner och bekanta, 

kollegor eller studiekamrater att medverka i undersökningen brukar det vanligen kallas för ett 

bekvämlighetsurval, men tillägger att urvalet som sådant är irrelevant om syftet med 

undersökningen är att förstå fenomen som kan vara allmängiltiga (Borg & Westerlund 2012, 

s. 26). Deltagarna benämns med fingerade namn i resultatet då detta efterfrågades och en 

närmare introduktion av de medverkande presenteras överskådligt i resultatets 

inledningsskede. 

 

4.2 Val av metod 

För studiens undersökningsområde klargjordes relativt omgående att en kvalitativ metod var 

mest tillämpbar, det eftersom målet var, att med hjälp av individers subjektiva tankar och 

idéer att få åskådliggöra fenomen och få presentera en tolkning av dessa. Den kvalitativa 

metoden beskrivs av Justesen och Mik-Meyer (2011, s. 13) som en passande metod när 

forskaren önskar belysa “fenomenen i deras kontext, för att mot denna bakgrund presentera 

en tolkning som ger ökad förståelse av fenomenet”. För att uppnå målet valdes därför att det 

empiriska materialet skulle utgöras av intervjuer (beskrivs vidare under 4.3). Motivet till 

valet av intervjuer grundades i att få samtala och föra en dialog med deltagarna. Det 

eftersträvades att få ta del av deras tankar och åsikter om hur de uppfattar livsvärlden utifrån 

undersökningsområdet. Den kvalitativa metoden med intervjuer förelåg således som bäst 

tillämpbar utifrån undersökningens syfte och frågeställningar.  

 

Studien är baserad på ett fenomenologiskt perspektiv. Det fenomenologiska perspektivets mål 

är inte att urskilja och ta fram kausala samband utan att i stället förstå och tolka fenomen 

utifrån individers subjektiva livsvärld (Justesen & Mik-Meyer 2011, s. 11). Justesen och Mik-

Meyer redogör för flera nyckelbegrepp som beskriver ett fenomenologiskt perspektiv. Subjekt 
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är enligt författarna det mest grundläggande nyckelbegreppet. De menar att det måste finnas 

ett subjekt som registrerar det aktuella fenomenet annars uteblir fenomenet att vara just ett 

fenomen. Nyckelbegreppet livsvärld, beskriver världen som den framträder för oss, varje dag. 

Livsvärlden är fysiskt sammanbundet såväl i tid och rum, vilket betyder att fenomenen 

uppträder både tidsenligt som rumsenligt och får därmed en särskild betydelse för individerna 

som upplever det. Livsvärlden som bildar en särskild meningshorisont för människan är såväl 

kulturell, social som kontextbunden. Nyckelbegreppet mening innebär att man vill undersöka 

individernas upplevelser kring fenomenet. Högst relevant i undersökningen är deltagarnas 

tankar om hur fenomenet utgör en del av den vardag och livsvärld de lever i. Det är 

individernas erfarenhet av fenomenet, så som det framträder för dem, som ska lyftas fram i 

analysen med hjälp av vald tolkningsmetod (Justesen & Mik-Meyer 2011, ss. 18-20).  

 

Undersökningen utgick från ett abduktivt angreppssätt. Abduktiv ansats beskrivs som en 

kombination av deduktiv och induktiv ansats, då man växlar fram och tillbaka mellan dessa 

två i syfte att klargöra ett vetenskapligt problem (Aspers 2011, s. 265). Teorierna har legat 

som inspiration vid utformningen av intervjuguiden. Tanken var inte att de valda teorierna 

skulle skapa hypoteser likt en deduktiv ansats (Bryman 2011, s. 26). Induktiv ansats utgår 

från att man inte har någon teori från början utan låter empirin leda till en teori, med målet att 

dra generaliserbara slutsatser (Bryman 2011, s. 28). Undersökningens mål var att se om det 

fanns något i resultatet som kunde styrkas med de valda teorierna och tidigare forskning. 

Därefter dra slutsatser för de deltagare som ingått i studien, alltså inga generella sådana. De 

valda teorierna fanns med från studiens start. Hade andra teorier än de valda visat sig mer 

passande utifrån resultatet hade dessa applicerats. Under arbetets gång har det skett en 

växelverkan mellan teorier och resultat för att sedan återgå till teorierna och detta påvisar att 

studien låg något närmare den abduktiva ansatsen. 

 

4.3 Tillvägagångssätt vid insamling av empiri 

Som framgått är studiens empiri insamlad via intervjuer. Målet var att få fram deltagarnas 

subjektiva tankar om fenomenet. Detta gjordes genom tillämpning av semistrukturerade 

intervjuer. Intervjuformen ansågs vara mest tillämpbar för att kunna samtala med 

intervjupersonerna om hur de resonerade kring fenomenet. Att använda semistrukturerade 

intervjuer för insamling av empiri möjliggjorde också att få avgöra hur resultatet skulle 

sammanställas samt vilka och hur många citat som skulle användas. En fördelaktig aspekt 

med intervjuer är att materialet som erhålls är att betrakta som en skattkista full av ord. Att få 

deltagarna att öppna sig och vilja berätta om hur de resonerar kring fenomenen som existerar i 

deras gemensamma livsvärld. May (2013, s. 159) beskriver intervjuer som ett samtal som sker 

mellan forskaren och individen, som har till syfte att få fram exempelvis deras attityder, 

värderingar, åsikter och upplevelser för ett eller flera fenomen.   

 

Semistrukturerad intervju beskriver May (2013) som ett mellanting mellan strukturerad och 

ostrukturerad intervju. Den semistrukturerade intervjuformen ger forskaren större möjlighet 

att gå utanför ramen genom att kunna ställa följdfrågor. Intervjuerna blir då således inte exakt 

lika, eftersom några får följdfrågor för vissa frågor, andra får det inte eller på helt andra 

frågor. En annan aspekt för modellen, då den inte är så strikt i sitt utförande, är att forskaren 

och intervjupersonen kan föra en dialog med syfte att få fördjupade svar (May 2013, ss. 162-

164). Motivet till valet av intervjuformen baserades på att få deltagarna att beskriva 

fenomenen med sina egna ord. Detta skulle underlätta analysarbetet i att synliggöra samband 

och skillnader mellan intervjupersonernas redogörelser utifrån deras upplevelse av fenomenet.  

 



 

13 

 

Inför intervjuerna konstruerades en intervjuguide där syftet var att ställa frågor som besvarade 

studiens syfte och frågeställningar. I samband med processen att formulera huvudfrågor och 

underfrågor samt ta fram teman, valdes att inte ställa några ledande frågor. Detta för att få mer 

öppna svar i stället för ett ja och nej (May 2013, s. 171). Vid guidens utformning av frågorna 

beaktades språket noga vilket resulterade i vardagliga termer. Motivet till detta var att få 

intervjupersonerna att känna sig bekväma under intervjuns gång samt att i högsta mån 

undvika missförstånd. De flesta frågor inleddes med hur och vad i så stor utsträckning som 

möjligt. Flertalet följdfrågor löd även “Vill du beskriva en sådan situation?”, motivet till detta 

var att få deltagarna att beskriva och utveckla sina svar. Intervjuguiden fick fyra teman: 

bakgrundsfrågor, arbetsliv, kontaktnät och sociala medier (se bilaga Intervjuguide). 

 

Samtliga sex intervjuer utfördes under en vecka i april månad. Intervjuerna genomfördes i den 

ene forskarens hem. Tre gjordes under dagtid, resterande under kvällstid. Vid 

intervjutillfällena fick deltagarna sitta i en bekväm fåtölj där de bjöds på valfri dryck. 

Intervjuernas längd varierade mellan 45 och 55 minuter. Varenda intervju spelades in på 

diktafon. Inspelning av intervjuerna förelåg som mest lämpad metod för att säkerställa att allt 

som sades vid intervjun fanns sparat. Detta medförde också att all energi kunde fokuseras på 

intervjupersonerna och därmed undveks att blickarna riktades nedåt mot ett anteckningsblock 

(May 2013, s. 182). Vid varje intervjutillfälle informerades först deltagarna om de etiska 

aspekterna i form av informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjandekravet 

(beskrivs vidare under 4.5). 

 

4.4 Bearbetning, kodning, analys och tolkning 

Transkribering av intervjuerna påbörjades allt efter hand då intervjuerna var klara. 

Transkriberingen gjordes ordagrant inklusive andra ljud så som fnissningar, suckar, 

hummande och skratt. Sammanställningen hamnade slutligen på 29 timmar och resulterade i 

44 A4-sidor med teckenstorlek 12, enkelt radavstånd.  

 

Transkriberingarna delades därefter via ett Google dokument som möjliggjorde gemensam 

åtkomst. Alla intervjuer lästes igenom för att bilda en uppfattning om materialet. Vid denna 

genomgång upptäcktes kategorier, så materialet kom att kodas efter ett färgkodsschema. 

Denna metod beskriver Aspers (2011, s. 185) som marginalmetoden. Färgkodningen gick till 

så att vi färglade text där färgen symboliserade exempelvis arbetsmarknad, en annan färg var 

synonymt med flexibilitet och så vidare. Motivet till att färgkoda var således att kunna 

urskilja mönster i deltagarnas upplevelser av fenomenen. Huvudrubrikerna som återfinns i 

resultatet utgår från de kategorierna som upptäcktes vid genomgången av materialet. 

Huvudrubrikerna är: Strategier – bakgrundsfaktorer, Strategier – förberedande åtgärder, 

Strategier – tillgång till jobb och Strategier – behålla jobbet. 

 

Analysen av empirin genomfördes med en ad hoc metod, som enligt Kvale (1997, s. 184) 

beskrivs som en metod där man växelvis använder olika tillvägagångssätt. Ad hoc består av 

olika tekniker som forskaren växelvis använder för att bringa mening åt texten. Exempelvis 

har meningskoncentrering använts, vilket innebär att långa uttalanden har kortats ned och 

därmed fått en mer koncentrerad formulering. Narrativ strukturering är en annan metod, som 

likt meningskoncentrering kan korta ned berättelser men även vidga för att skapa mening. Ett 

sätt har varit att sammanfoga flera mindre historier som berättats under intervjun som blivit 

till en längre återberättelse i resultatet (Kvale 1997, s. 174). Ytterligare tekniker som använts 

har varit att urskilja kategorier från empirin, urskilt mönster med syfte att para ihop likvärdiga 
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berättelser, ställt samman och skapat kontraster som möjliggjorde jämförelser individerna 

emellan (Miles & Huberman 1994 se Kvale 1997, s. 185). 

 

Resultatet tolkades efter en hermeneutisk ansats. Hermeneutiken är “tolkning och förståelse 

av meningsfulla fenomen” (Gilje & Grimen 2007, s. 172). Enligt författarna härleds ordet till 

grekiskan och betyder förklarnings- eller utläggningskonst. Begreppet betyder att 

meningsfulla fenomen tolkas så att de förstås. Gemensamt för meningsfulla fenomen är att de 

uttrycker en betydelse. Exempelvis texter, mänskliga handlingar och språkliga uttryck (Gilje 

& Grimen 2007:171). Ett väl använt begrepp inom hermeneutiken är förförståelse. 

Förförståelsen är av betydande faktor för att förstå fenomen. När något ska tolkas görs det 

mot bakgrund av denna förförståelse (Gilje & Grimen 2007, s. 179). När tolkning av 

meningsfulla fenomen görs måste det förstås utifrån den kontext eller det sammanhang de 

existerar i (Gilje & Grimen 2007, s. 185). Gilje och Grimen menar att forskaren behöver ha 

kunskap om individers livsvärld för att kunna tolka och förstå dem på ett korrekt sätt. Till 

exempel när respondenten säger “peppar, peppar” är det inte vit eller svartpeppar denne syftar 

till utan ramsan peppar, peppar ta i trä, i vidskepelsemening, att något inte ska drabba denne 

själv.  

 

Utifrån följande beskrivning av den hermeneutiska cirkeln tolkades undersökningens resultat. 

Cirkeln består av helhet och delar, kontexten och förförståelse. Dessa är i ständig rörelse där 

delar och helhet tolkas växelvis. Tolkning av delar beror på hur tolkning av helheten görs, 

samt omvänt, att tolkning av helhet beror på hur tolkningen av delar görs. Tolkning av 

fenomenet är beroende av hur kontexten tolkas och vice versa (Gilje & Grimen 2007, s. 185). 

Kvale (1997, s. 50) menar att processen att tolka delar och helhet fortlöper tills man uppnått 

en mening som är fri från motsägelser. Poängen med hermeneutiken handlar om att gå fram 

och tillbaka flera gånger, då forskarens förståelse för fenomenet kontinuerligt utökas. 

 

Gilje och Grimen (2007, ss. 185-186) anser att den som intervjuar behöver ha kunskap om 

intervjupersonernas livsvärld för att kunna tolka och förstå dem på ett korrekt sätt. Vilket 

språkbruk som intervjupersonerna använder är ett exempel på detta. I undersökningens 

resultatdel kommer forskarnas kommentarer, vilket benämns som fk att hamna inom parantes 

som en förtydligande kommentar vid behov. 

 

4.5 Etiska övervägande 

Vetenskapsrådet (2002) åskådliggör fyra allmänna huvudkrav som har till syfte att skydda 

individens deltagande vid forskningsändamål.  

 

Informationskravet innebär att deltagarna blivit informerade om syftet med studien och hur 

intervjuguiden var upplagd, att deltagandet var frivilligt och om rättigheten att avbryta 

medverkan när som helst. Deltagarna fick förhandsinformation om studien vid tidpunkten när 

de tillfrågades att vara med. Deltagarna informerades om att uppgifterna som lämnades endast 

hade som syfte att användas till denna studie och inget annat (Vetenskapsrådet 2002, s. 7). 

 

Samtyckeskravet innebär att deltagarna på egen hand har avgjort sin medverkan. Att de har 

samtyckt till att vara med i forskningen. Samt att de själva avgjorde hur länge och under vilka 

förutsättningar de ville deltaga. Samtyckeskravets vidare innebörd är att de när som helst 

kunde avbryta sin medverkan när de så önskade utan att det orsakade dem några negativa 

konsekvenser (Vetenskapsrådet 2002, ss. 9-10).  
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Konfidentialitetskravet innebär att information om deltagarna har getts främsta tänkbara 

konfidentialitet. Personliga uppgifter har behandlats på ett säkert sätt och obehöriga har ej fått 

tillgång till informationen (Vetenskapsrådet 2002, s. 12). Särskild beaktning togs vid 

beskrivning av deltagarna för att minska risken att avslöja deras identiteter. De benämns med 

fiktiva namn, programmet de har läst/läser har medvetet fått en generell beskrivning likaså har 

bostadsorten inte avslöjats. 

 

Nyttjandekravet innebär att all insamlad information enbart har nyttjats för 

forskningsändamålets syfte (Vetenskapsrådet 2002, s. 14). Alla deltagarnas uppgifter har 

raderats i samband med studiens färdigställande.  

 

4.6 Kvalitetskriterier för vetenskaplig forskning 

Vanligt förekommande vid bedömning av kvalitetskriterier för vetenskaplig forskning är 

genom validitet och reliabilitet. Bryman (2011, s. 351) menar att dessa begrepp främst är 

väsentliga kriterier för kvantitativa metoder. Med anledning studiens metodval valdes i stället 

Justesen och Mik-Meyers mer allmängiltiga kvalitetskriterier koherens, konsistent och 

transparens för bedömning av undersökningen (Justesen & Mik-Meyer 2011, s. 32).  

 

Kvalitetskriteriet koherens betyder sammanhang. Med koherens granskas de enskilda delarna 

i studien, om de logiskt hänger ihop med varandra. Justesen och Mik-Meyer (2011) menar att 

det ska finnas en klar koppling mellan exempelvis syfte, frågeställningar, teoretiska 

resonemang och metodval. Kriteriet på konsistent är enligt författarna närbesläktat med 

koherens. Det handlar också om att kunna visa hur projektet hänger ihop. Skillnaden ligger i 

att det är mer inriktat på begrepp, teorier och metoder samt att de används på ett enhetligt sätt 

genom hela arbetet. Brukandet av uttryck och begrepp ska vara konsekvent i den meningen att 

det ska inneha samma betydelse vid varje användning. Det sista kriteriet fokuserar på 

transparens och har en bred giltighet. Vilket innebär att det klart ska framgå vilka val och 

beslut som tagits under projekts gång samt de motiv som förelegat besluten (Justesen & Mik-

Meyer 2011, ss. 32-33).  

 

Koherens har tillgodosetts genom att undersökningens syfte tydligt definierats, likaså har 

frågeställningarna en tydlig koppling till syftet. Metod (intervjuer) och perspektiv 

(fenomenologiskt) valdes med omsorg för att säkerställa dess tillämpningsmöjlighet vid en 

kvalitativ metod. Studiens teoretiska begrepp är tydligt kopplat till resultatet i 

diskussionsdelen. Kriteriet konsistent har uppfyllts då begrepp som används har samma 

innebörd varje gång de nämnts i arbetet. Transparenskriteriet har även det tillfredsställts 

genom att varje moment är beskrivet på utförligt och tydligt sätt och motiven till val och 

beslut är förklarade.  

 

4.7 Förförståelse 

Anledningen till valet att undersöka vilka strategier individer använder för att göra sig 

anställningsbara, grundades i huvudsak på en diskussion som gällde oss själva, vilken syn vi 

hade på att vara anställningsbar. Under utbildning gick vi en kurs som behandlade detta ämne. 

Vi ansåg att innehållet för denna kurs ganska slående beskrev det arbetsklimat som i dag råder 

och därpå kom reflektionerna över vilka strategier vi använder för att vara och hålla oss 

anställningsbara. En gemensam strategi var genom en högskoleutbildning, som i huvudsak 

hade till syfte att komplettera våra ryggsäckar, för att förbättra våra förutsättningar på 

arbetsmarknaden. Inte bara för att få ett arbete utan också för att få ökad möjlighet att få ett 
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arbete inom det område som vi studerar. Vi upplever att möjligheterna är större att komma 

vidare i en rekryteringsprocess om man innehar en högskoleutbildning. Att man helt enkelt 

försöker optimera sina chanser så gott det går. 

 

Våra förutfattade meningar innan intervjuerna kom igång var att de individer som skulle 

deltaga, var väl var medvetna om sina chanser och förutsättningar för att hålla sig 

anställningsbara. Att de med största sannolikhet var väl förtrogna med vad sociala medier är 

och lika så vad ett kontaktnät betyder samt att de i någon utsträckning använder dessa som 

strategier för arbetsrelaterade strategiska syften. I våra intervjufrågor (under temat sociala 

medier) förutsätter vi att det finns ett samband mellan användandet av dessa kanaler och 

professionellt syfte. Det kan mycket väl vara så att intervjupersonerna inte är särskilt aktiva i 

att ständigt publicera information på profilsidan via exempelvis Facebook, men när de väl 

publicerar någonting kan det vara av betydelse för personen. En anledning till att de inte 

publicerar information skulle kunna vara en indikator på medvetenhet om hur man vill bli 

uppfattad. Vi tänker att de i större mån publiceras sådant man vill att andra ska veta, tanken 

grundas dels i att det är så vi själva gör men också för att vi upplever att det är vanligt 

förekommande med den typen av publiceringar, såsom utförda prestationer av något slag och 

dessa representerar större delen av våra nyhetsflöden.  

 

En uppfattning vi har är att ett arbete inte bara skapar social tillfredsställelse utan även löser 

ekonomiska aspekter. Dessutom upplever vi att ett arbete, gör att man känner sig behövd och 

bidrar till nytta i samhället. Arbetslivet medför även arbetskamrater och kollegor, något som 

skulle kunna generera relevanta kontaknät och skapa bättre förutsättningar för ens karriär.  

 

Vi har båda erfarenheter från arbetslivet och arbetsmarknaden. Men erfarenheter skiljer sig åt. 

För den ena som är uppväxt under 1970-talet har exempelvis anställningsbar begreppet aldrig 

riktigt fått fäste eller betydelse. Då 70-talisten började sin arbetslivskarriär fanns det gått om 

arbeten och tanken på att bli uppsagd fanns överhuvudtaget inte, det var så det såg ut då. Med 

dagens aspekter kan det nog tyckas vara naivt. 90-talisten sade upp sig från sin 

tillsvidareanställning, för att satsa på heltidsstudier och erhålla ett nytt arbete som mer 

passade hennes liv de närmsta studieåren. Att våra erfarenheter från arbetslivet skiljer sig åt 

beror mycket på att vi är uppväxta under olika årtionden, det skiljer de facto tjugo år mellan 

oss, trots detta utgörs det ingen större skillnad i vår uppfattning om både möjligheter och 

begränsningar på arbetsmarknaden idag. Gemensamt är att utbildningen färgat vår syn på hur 

möjligheter skapas utifrån de förutsättningar man har med sig. 
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5 RESULTAT 
I följande avsnitt presenteras det resultat som framkommit från den insamlade empirin. 

Dispositionen inleds med en överskådlig personbeskrivning som efterföljs av fyra 

huvudrubriker: Strategier – bakgrundsfaktorer, Strategier – förberedande åtgärder, Strategier – 

tillgång till jobb, Strategier – att behålla jobb. Huvudrubriker åtföljs av relevanta 

underrubriker. 

 

5.1 Personbeskrivning av deltagarna 

 

Namn & 

Ålder 

Nuvarande 

Sysselsättning 

Tidigare arbeten 

 

Tidigare 

utbildningar 

Civil status 

Sandra, 

26 år 

Studerar på 

kandidatnivå, 

logistikingenjör  

Restaurang, konferens 

och nattklubb - 
Sambo och  

två barn 

Emelie,  

25 år 

Arbetar som 

Förskollärare 

LSS-boende Kandidatexamen, 

förskollärare 

Sambo 

Johanna,  

29 år 

Arbetar som 

lagerarbetare 

Butiksbiträde, 

Kundtjänstadministratör, 

Lagerarbetare 

Yrkeshögskolexamen, 

butikschef 

Sambo och  

ett barn 

Erik, 

27 år 

Studerar på 

magisternivå, 

byggingenjör 

Lager och sorterare, 

Retur- och inköps- 

planerare  

Kandidatexamen, 

Industriell ekonomi- 

affärsingenjör, 

inriktning byggteknik 

Sambo 

Kalle, 

27 år 

Arbetar med inköp- 

och leverantörs-

planering 

Vaktmästare, 

Kundtjänstadministratör, 

Lagerarbetare, 

Lagersamordnare, 

Retur- och 

logistikplanerare 

Yrkeshögskolexamen, 

logistik- och 

produktionsplanering 

Sambo och  

ett barn 

Jonathan,  

30år 

Arbetar som 

butiksäljare, flyg- 

och teorilärare 

Lokalvårdare, 

barnskötare, säljare, 

installatör- och support 

inom elektronik- 

branschen 

Högskolexamen, 

Ljusdesign- och 

belysningsplanerare 

ATPL-teori samt 

Trafikflygutbildning 

Sambo och 

ett barn 

 

5.2 Strategier – bakgrundsfaktorer 

Samtliga intervjupersoner uppger att det i allmänhet är svårt att få arbete, att komma in på 

arbetsmarknaden och att det krävs att man har utbildning samt arbetslivserfarenhet. Erik 

menar att dessa uppsatta krav inte alltid är nödvändiga för tjänsten. Johanna anser att 

konkurrensen om jobben är hög, särskilt för jobb där utbildning och/eller erfarenhet inte 

behövs. Med undantag av Johanna, ser resterande deltagare chanserna till att få jobb som 

goda. Denna upplevelse beror dels på den utbildning de har eller kommer att erhålla och dels 

på den förvärvade arbetslivserfarenheten och deras kontaknäts utformning. Johanna upplever 

arbetsmarknaden som väldigt svår även för henne personligen. Hon har periodvis varit 

arbetssökande, som längst 8 månader. Hennes uppfattning är att arbetsgivarna inte vill 

anställa kvinnor i hennes ålder.  

 

Det är ju det där att man får barn och ska va mammaledig och hela den där 

faderullan. (Johanna) 
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Sandras första mål med studierna är att de ska leda till en masters på Chalmers och därefter att 

få jobba med miljöinriktad logistik. Det främsta målet är att påverka och förbättra inom 

miljöområdet. Helst vill hon jobba på ett stort företag där hon kan göra större skillnad. 

Utbildningen hon valt att läsa ligger i tiden menar hon, med miljötänk, av den anledningen ser 

hon sina egna chanser att få jobb som mycket goda efter avslutade studier. Sandra har aldrig 

varit arbetslös och ser inte något problem om hon skulle förlora jobbet. 

 

I sådana fall är det bara att söka ett nytt jobb. Man kommer väldigt långt på att 

vara glad och trevlig. (Sandra)  

 

Då kommunen endast anställer de som har utbildning fann Emelie utbildning som enda 

chansen för att få jobba med det hon ville, nämligen med barn. Hon valde i anslutning till sin 

student att läsa vidare till förskolelärare och erhöll jobb direkt efter avslutad utbildning. “Det 

gick på första försöket”, säger hon. Hennes framtidsdrömmar är att få lite mer utmaningar i 

jobbet, få gå lite utbildningar inom förskoleläraryrket och att få mer arbetslivserfarenhet. 

 

Johanna ville komma vidare i livet och ansåg att en utbildning alltid är bra att ha i bagaget. 

Intresset föll för att få arbeta som butikschef. Efter avslutad utbildning fick hon inget jobb. 

Hon sökte både via arbetsförmedlingen och lämnade även personligen sitt CV på tänkbara 

arbetsplatser. Efter ett tag tappade hon intresset för yrket eftersom hon sökt flera jobb utan 

positivt utfall och valde därför att lägga det åt sidan.  

 

Det är som att vara på vara på ruta ett igen, men det är bara att acceptera och 

anpassa sig därefter. Man får ta vad man får helt enkelt. (Johanna) 

 

Eriks mål med masterutbildningen är att få fördjupade kunskaper inom byggteknik samt att 

utbildningen ska generera jobbmöjligheter. Erik har aldrig varit ofrivilligt arbetslös, som han 

uttrycker, det utan under vissa perioder har han rest runt i världen och då sagt upp sig från de 

uppdrag han haft. 

 

Jonathan vet många som haft det svårt att få jobb och har själv varit arbetslös i tre månader, 

dock på eget bevåg. Denna tid använde han till att verkligen bestämma vad han skulle satsa 

på. Han har sedan barnsben velat bli pilot, men under högstadietiden fick han till svar av 

syokonsulenten: ”det där med att bli pilot, det är bara för smarta människor med rika 

föräldrar”. Pilotdrömmen gjorde att han läste in naturvetenskapligt basår på Komvux för att 

söka till teoriutbildningen för passagerarflyg.  

 

Idag krävs det att man har utbildning, kontakter och erfarenhet för att få ett 

jobb, gärna allt i ett, annars blir det tufft. Det är på grund av detta som jag fått 

jobb och det är därför jag ser mina möjligheter som goda. (Jonathan)  

 

5.3 Strategier – förberedande åtgärder 

En gemensam tanke bland intervjupersonerna vid jobbsökande, är fördelen med att ha ett 

uppdaterat CV. Det är fördelaktigt i den meningen att man snabbt och smidigt kan lämna ett 

korrekt CV vid uppkomna möjligheter. Med undantag från Emelie och Sandra har övriga 

intervjupersoner placerat sina CV:n i elektroniska databaser. De som redan har arbete medger 

dock att uppdatering sker allt för sällan men när det blir aktuellt att söka arbete kommer de att 
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återuppta aktiviteten igen. Emelie och Sandra som har relativt korta CV:n poängterar andra 

egenskaper som de använder sig av för att öka sina chanser att få jobb. 

 

Emelie lägger vikten på att skriva ett bra personligt brev då hon anser att hennes CV är för 

kort. Hennes starkaste egenskap är hennes lugna temperament, vilket hon lägger fokus på vid 

formulering av det personliga brevet. 

 

Sandra berättar att hennes CV må vara uppdaterat men är inte speciellt långt. Hon betonar i 

stället social kompetens som särskilt viktigt för henne.  

 

Om man är trevlig och visar framfötterna och har ett gott rykte om sig kan det 

ge goda rekommendationer, då är det ganska lätt att få jobb. (Sandra) 

 

Johanna, Erik och Jonathan understryker att CV:t som finns på olika rekryteringssajter måste 

uppdateras ofta. De menar att poängen med att uppdatera ofta är att de hamnar överst på listan 

igen, vilket innebär att om någon söker på kompetenser som matchar deras CV:n är chansen 

att bli uppmärksammad större, desto högre upp på listan de befinner sig. Erik använder även 

andra strategier.  

 

Man kan ju tweeka CV:t efter jobbet (fk: anpassa Cv:t efter företagets 

förväntade krav), sen är det ju ganska smart att anpassa ansökan efter dom 

nyckelord som används i annonsen. (Erik) 

 

Majoriteten av intervjupersonerna har skapat ett virtuellt kontaktnät via sociala medie- 

plattformen LinkedIn. Plattformen används främst vid intresse och behov av nytt jobb. De ser 

positivt på att lägga till tidigare arbetsgivare, kollegor och bekanta i sitt kontaktnät, det ser bra 

ut och kan löna sig i framtiden. Informationen de publicerar via denna plattform är öppen för 

allmänheten. Erik, Kalle, Jonathan och Johanna har gjort klart sina profiler och lagt upp sina 

Cv:n där potentiella arbetsgivare kan ta del av dessa, de medger däremot att de inte är 

speciellt verksamma för tillfället på grund av att de inte är i behov av jobb. Kalle har dock 

aktivt sökt upp och lagt till flera kontakter på sin profil trots hans nuvarande 

heltidsanställning.  

 

Det är bland annat leverantörer jag fått kontakt med genom jobbet, framförallt 

från USA men också från Europa och Asien. Jag tänker att det kan va bra att ha 

dom som kontakter för framtiden. (Kalle)  

5.3.1 Upplevda förväntningar 

Samtliga intervjupersoner anpassar sig mer eller mindre medvetet till vilken situation de 

befinner sig i eller kan komma att befinna sig i. De reflekterar över hur de framställer sig 

själva i sammanhang som anställningsintervjuer. De förbereder sig för att ge relevanta svar på 

arbetsgivarens frågor. De brukar även konstruera bra formuleringar på frågor att själv ställa 

till arbetsgivaren. Detta för att verka så kompetent och intresserad som möjligt. Samtliga utgår 

från jobbannonsen för att kunna fördjupa sig lite i vad arbetsgivaren kräver, vidare kikar 

majoriteten av deltagarna även på företagets hemsida och de kollar i vissa fall även upp 

personen som ska hålla i intervjun på sociala medier som Facebook. Jonathan är en person 

som skiljer sig från de övriga i hur han agerar vid en anställningsintervju. 

 

Jag tror att de vill att man ställer mycket frågor. Jag är väldigt frågvis och har 

fått arbetsgivaren att faktiskt öppna upp sig och berätta, så jag har lite vänt på 
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steken. Så det har blivit så att jag ställer frågorna och de svarar, sen har de i 

princip erbjudit mig jobb innan jag gått därifrån. Då har jag alltid sagt att, ja 

men då får jag fundera och så återkommer jag. (Jonathan) 

 

Erik och Sandra lyfter fram andra egenskaper som de använder när de upplever att de inte kan 

uppfylla de förväntningar som arbetsgivaren har. Exempelvis menar Erik att arbetsgivaren 

ofta söker efter personer som arbetat i flera år, vilket är en arbetslivserfarenhet som han 

saknar. Då brukar han chansa och söka ändå och berättar att om man kommer på intervju, då 

får man lyfta andra saker som man är bra på, som man tror är värdefullt för dem. Sandra 

menar att det krävs ett antal intervjuer innan man känner sig självsäker men att man genom 

annonsen kan läsa sig till vad arbetsgivaren förväntar sig, hon anser att man ska förklara att 

man kan vara den personen de vill ha. 

 

Det gäller att naila ett bra intryck helt enkelt. (Sandra) 

5.3.2 Sociala medier – som förberedande åtgärd 

De främsta sociala medierna som framkommit av undersökningen är Facebook och LinkedIn. 

Mindre förekommande är SoundCloud och Youtube. Samtliga anser att Facebook är 

personligt inriktad men att det allt mer går mot att vara professionellt betingat. Deras 

profilsidor på Facebook är tillgängliga för vänner och vänners vänner. 

 

Kalle skiljer sig lite från mängden, han använder sig utav SoundCloud och Youtube för 

personlig utveckling. På SoundCloud lyssnar han på podcasts, där entreprenörer berättar om 

hur de uppnått framgång. På Youtube kollar han videoklipp med föreläsare. Vanligen rör det 

sig om logistikinriktade föreläsningar.    

 

Det gäller att utveckla sig själv så mycket det går, man kan inte nöja sig och 

stå still bara för att man redan har en fast tjänst. (Kalle) 

5.3.3 Sociala medier – medvetna val 

Intervjupersonerna beskriver en relativt restriktiv hållning till Facebook. Utifrån berättelserna 

handlar det om att gå igenom nyhetsflödet, hålla sig uppdaterad om vänner och bekanta. De 

trycker på gilla i de fall vänner lagt ut något intressant som de själva känner sig trygga med 

att gilla. Dela funktionen används med omsorg där mycket eftertanke resulterar i om de delar 

vidare ett inlägg eller ej. Alla är väldigt medvetna om hur de profilerar sig på sociala medier. 

De skriver endast sådant som de vill stå för.  

 

Samtliga intervjupersoner tänker medvetet sig för innan de publicerar något på sociala medier. 

För exempelvis Emelie är det viktigt att hon känner att hon kan stå för det hon publicerar och 

vad andra anser om det tycker hon är ganska oviktigt. När Emelie publicerar något är det 

något utöver det vanliga. Andra menar hon, har något slags bekräftelsebehov då de lägger upp 

matbilder och när de går till gymmet. Även om hon erkänner att även hon lagt upp en gymbild 

någon gång har hon inte detta behov. Även Johanna reflekterar över vad hon publicerar. 

Ibland när hon gör saker som hon normalt inte brukar göra händer det att hon checkar in på 

Facebook så att hennes vänner där kan se vart hon varit. För Kalle handlar det om rädslan att 

bli betraktad på ett visst sätt. 

 

Jag vill inte att folk ska betrakta mig på ett visst sätt bara på grund av vad jag 

gillar, delar och lägger ut. Så därför lägger jag inte upp vad som helst och jag 

delar inte med mig av allt i mitt liv. (Kalle) 
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Både Erik och Jonathan är återhållsamma med vad de skriver på Facebook. Erik menar att de 

som skrivs följer med en hela livet och anser att man bör vara försiktig med vad man 

kommenterar och lägger ut. Exempelvis diskuterar han aldrig politik på sociala 

medier.  Jonathan är av samma åsikt som Erik och kommenterar bara om någon skrivit något 

direkt olämpligt men skriver då endast i ett privat meddelande. Jonathan menar att på sociala 

medier har man tid att tänka innan man skriver något, så det är ett medvetet val när och hur 

han tar diskussioner. När väl Jonathan publicerar något handlar om en större händelser som 

han gör mer sällan.  

 

När jag var färdig med teorin så var det en liten bild på att man faktiskt uppnått 

och klarat den och det är ju jättetrevligt att folk tycker det är kul och säger 

grattis till en, och när jag va färdig med mitt PPL – det var stora dagar. Jag 

publicerade detta för att jag var så glad. (Jonathan) 

 

5.4 Strategier – tillgång till jobb 

När intervjupersonerna är i behov av ett nytt jobb har de en samlad åsikt om vad som är mest 

relevant och det är kontakter. De uttrycker kontaktnät som ett sätt att kunna etablera sig på 

arbetsmarknaden. Att lättare få in en fot på arbetsplatsen, att få information om tjänster som 

finns lediga samt att på ett smidigt sätt kunna få rekommendationer av lämpliga personer. 

Flera av intervjupersonerna skulle vända sig till Arbetsförmedlingen för att få hjälp med att 

söka arbete, trots bristande förtroende för myndigheten.  

 

När Jonathan ska söka jobb hör han sig främst för bland vänner, kollegor och bekanta samt 

använder LinkedIn. De arbeten han fått har mestadels skett genom kontakter men han har 

även funnit jobb på Platsbanken och på Blocket. 

 

Det viktigaste är att ha ett stort kontaktnät för att kunna etablera sig på 

arbetsmarknaden, det här med att knyta kontakter är jätteviktigt för att få 

information och möjlighet till tjänster. (Jonathan) 

 

När Kalle söker arbeten går han i första hand via kontakter, därefter Platsbanken och andra 

jobbsajter, men håller även utkik efter platsannonser i tidningen och på sociala medier.  

 

Det gäller helt enkelt att ha kontakter, om du har kontakter kan du komma 

långt. Tjänsten jag har idag fick jag information om genom en bekant som 

även hade rekommenderat mig. (Kalle)  

 

Johanna använder sig av Internet och hemsidor för att se om det finns lediga tjänster. Vanligt 

förekommande för henne är Platsbanken via Arbetsförmedlingens hemsida och 

jobbförmedlingssajten Monster samt platsannonser i tidningar. Det har även hänt att hon fått 

information om lediga tjänster via sina kontakter. Arbetsförmedlingen har hon ingen bra 

erfarenhet av på grund av att hon flertal gånger varit i kontakt med dem och sökt väldigt 

många jobb utan goda resultat. Hon upplever att konkurrensen om jobben är hög via 

Platsbanken, det är väldigt många som söker och hon har dåliga erfarenheter från 

Arbetsförmedlingen.  

 

Jag vet inte vad man ska göra där för dom förmedlar egentligen bara jobben på 

deras hemsida, sen får man faktiskt inte så mycket mer hjälp, utan man får 
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klara sig själv och då försvinner ju själva instansen, de har mer funktionen av 

att kontrollera de som är inskrivna än att hjälpa till. (Johanna) 

 

Sandra har jobbat inom samma bransch länge och upplever att hennes kontaktnät är väldigt 

stort. I första hand skulle hon ta kontakt med vänner, gamla kollegor och tidigare chefer. Hon 

ser möjligheten att få jobb inom restaurangbranschen som stor. Hon har aldrig varit arbetslös 

och har då inte heller varit i kontakt med Arbetsförmedlingen. Hon har inte hört så bra om 

dem och hennes uppfattning är att det går snabbare att skaffa jobb på egen hand. Sandra 

berättar att hon framförallt använder sig av social kompetens när hon söker jobb. Svaret 

kommer som en rekyl att vi blev oroliga i fall diktafonen han med att uppfatta. 

 

Jag har väldigt lätt för att prata med människor, helt enkelt. (Sandra) 

 

Emelie tar hjälp av sina kontakter när hon behöver ett nytt arbete. Hennes kontaktnät består av 

tidigare studiekamrater från högskolan samt de handledare hon hade under praktikperioderna. 

Hon berättar också, om hon hade behövt söka ett jobb som inte ingår inom hennes 

yrkesområde så hade hon vänt sig till Arbetsförmedlingen men först efter att hon kollat av 

med sina närmsta om jobbmöjligheter.  

 

Erik har tidigare fått jobb genom kontakter men också på grund av sin kandidatexamen. Han 

säger att kontakter spelar stor roll när man ska söka jobb och framförallt om man får nys från 

någon om lediga tjänster, det är ofta där man vinner menar han. Om det uppstår svårigheter att 

få jobb skulle han gå till Arbetsförmedlingen, men än så länge har han inte varit i kontakt med 

dem.  

 

Till slut handlar det om pengar och då är ju Arbetsförmedlingen den vägen. 

(Erik) (fk: med pengar syftar han till ersättning för arbetssökande) 

5.4.1 Att knyta nya kontakter 

Utifrån deras berättelser kan man urskilja skillnader i hur intervjupersonerna upplever 

aspekten av att knyta kontakter. Johanna upplever sig mer tillbakadragen, inte osäker men mer 

tystlåten och analyserande och tar sällan på eget initiativ kontakt med nya människor, med 

undantag för då hon lämnar CV personligen till arbetsplatser. Emelie känner sig osäker på hur 

hon ska kunna knyta kontakter och känner att hon inte är så framåt som man kanske borde 

vara när det gäller kontaknätsbildande. Erik upplever att hans kontaktnät skulle behöva vara 

lite större för att han ska kunna dra nytta av det, och att han inte riktigt har rätt kontakter än. 

Han vet inte hur han ska kunna utöka det, men resonerar mer att det kommer när det kommer. 

Sandra utstrålar en självsäker attityd och berättar att hon tar för sig och backar inte för att ta 

kontakt med nya människor. 

 

Man får inte va rädd för folk oavsett om de har VD-titel eller inte. (Sandra) 

5.4.2 Nyttan av kontaker 

Det vi kan utläsa från intervjupersonernas berättelser om deras kontaktnät är att storleken på 

kontaktnäten varierar samt att kontakterna verkar ge olika möjligheter för respektive individ. 

Majoriteten anser sig ha tillgång till jobb genom familjära kontakter, men huvudsakligen 

påpekas att tidigare arbetsgivare, kollegor och bekanta är av störst betydelse, av anledningen 

att de sistnämnda har större kännedom om intervjupersonens kompetens. Vidare påverkar det 

vilka tjänster de får information om och för intervjupersonen handlar det oftast om mer 

attraktiva tjänster via dessa kontakter. 
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Kalle anser sig ha ett brett kontaktnät och radar upp en som jobbar som rekryterare, vänner, 

tidigare chefer, nuvarande chef och kollegor samt sambons kontakter och hennes vänner. Han 

ser sitt kontaktnät som oerhört viktigt eftersom de skulle kunna hjälpa honom att få ett jobb, 

få tips om jobb, informeras om jobb, få rekommendationer eller använda dem som referenser. 

Uppfattningen är han är framåt och strategiskt målinriktad.  

 

Jag går på seminarier, föreläsningar och kurser. Om jag får ledigt från jobbet 

går jag gärna på dagtid annars blir det mest på kvällen. Tanken är ju att jag 

träffar nya människor där och kan utöka mitt kontaktnät. (Kalle)  

 

Jonathan menar att de kontakter han har i professionellt syfte ligger utanför vänskapskretsen. 

Som exempel de på flygklubben. Den gemensamma nämnaren är att de är flygkollegor, inga 

han skulle umgås med privat. Han kallar dessa vid förstahandskontakter och förklarar att de 

mer är av professionell vänskap. Jonathan menar att betydelsen av kontakter är “a och o” och 

att det är viktigt att vårda sitt kontaktnät, för som han säger, 

 

Det kommer inte av sig självt att folk säger, amen du, har du hört om den här 

lediga tjänsten. (Jonathan) 

 

5.5 Strategier – att behålla jobb 

Att göra ett bra jobb och sköta sina uppgifter är något som verkar högst naturligt för samtliga 

intervjupersoner och gör man detta verkar en gemensam uppfattning vara att man förvisar sig 

om att få vara kvar på arbetsplatsen. För Johanna som jobbar på ett lager gäller det framförallt 

att utföra sitt arbete raskt och noggrant. Dock upplever hon sig som en siffra i datorn. Allt 

arbete hon gör räknas efter procent, hur mycket hon hunnit med och hur effektivt arbetet 

skötts under jobbpasset i jämförelse med de uppsatta målen, menar hon. Emelie känner sig 

säker på sin tjänst för att hon är fastanställd via kommunen. 

 

Nej men jag är ju fastanställd, så de kan inte flytta på mig bara hur som helst, 

eller så. Om jag inte gör nåt väldigt stort misstag. Men dom skulle ju kunna 

byta, flytta mig till en annan förskola utan att jag skulle kunna säga nånting. 

(Emelie) 

 

Erik anser, om man inte gör vad man ska så vill man förmodligen inte heller ha kvar jobbet, 

så av den anledningen ser han till att visa att han vill vara där genom att utföra sina uppgifter 

så exemplariskt som möjligt. Sandra ser till att göra sina arbetsuppgifter och lite till för att 

säkerställa att hon inte är för lätt att ersätta. Sandra delar Kalles uppfattning om att göra det 

där lilla extra utöver sina arbetsuppgifter. 

 

Jag försöker alltid ha en positiv inställning, försöker göra mitt bästa och lite 

till, och är alltid villig att lära mig nytt och så försöker jag vara positiv och ta 

till mig nya saker, vara så flexibel som möjligt och visa att jag verkligen vill 

lära mig, ha ett driv på arbetsplatsen helt enkelt. (Kalle) 

 

Förutom att göra ett bra jobb och sköta sina arbetsuppgifter är det en högst nödvändigt för 

Johanna och Sandra att beroende på jobb och situation förbereda och anpassa sig för att 

förvisa sig om att få vara kvar på arbetsplatsen. 



 

24 

 

Lagerarbete, då har jag en mer vardaglig stil, kan jobba i mjukisbyxor och t-

shirt, komma som jag är. Medan när jag hade butikstjänst då klädde jag upp 

mig lite mer. Då var det mer viktigt hur jag såg ut, välja ut de rätta kläderna, 

lägga smink och fixa håret. (Johanna) 

 

Vid konferenser då gäller det att se lite mer proper ut. Håret ska vara uppsatt 

och vi har kostym. Och så sitter man ju och är så där korrekt och trevlig, och så 

där. Men går jag och jobbar nattklubb, asch, då behöver man inte tänka så 

mycket på det, det är inte så svårt. (Sandra) 

5.5.1 Uppfylla förväntningar 

De reflekterar över hur samtal med chefen respektive kollegorna ser ut. Det finns en viss 

skillnad i hur de väljer att framföra sig. Majoriteten av intervjupersonerna upplever att samtal 

med kollegor känns mer avslappnat och öppet. Men det verkar bero på i vilka situationer 

samtalen tar form. I mötesrum håller de en mer professionell ton än på rasten, då rasten är mer 

informell. De tänker framförallt på hur de agerar och vad de säger. Johanna menar att man 

inte har samma småprat med chefen som med kollegorna och hon är lite försiktig av sig när 

hon behöver prata med chefen, hon upplever det som mer formellt och stelt. Samtliga med 

undantag från Jonathan anser att de har respekt för chefen och tilltalar denne på ett annat sätt 

än till kollegor. 

 

Man får den respekt man förtjänar och chefen får därefter, men självklart måst 

jag göra vad chefen säger men jag är inte extra trevlig eller nåt mot honom, 

snarare mer trevlig mot mina kollegor. (Jonathan)  

 

Erik vill inte upplevas som en besserwisser och försöker undvika att trampa folk på tårna. Han 

tar därför reda på fakta innan han talar. Han vill med andra ord vara säker på att det han säger 

är korrekt. Det är något han fått beröm av från chefen som sagt: ”du borde uttrycka dig mer 

för att alla vet att du är duktig, när du säger någonting är det viktigt”. 

 

Kalle tänker extra mycket på vad han säger och hur han framför det vid samtal med chefen. 

Han anser att han överlag anpassar sig efter situationen och vilka som är närvarande. Han gör 

skillnad på beroende vart samtalen tar plats. 

 

Det beror på var samtalen sker någonstans, är det exempelvis i korridoren då är 

det mer skämtsamt än på morgonavstämningen. På rasterna är det en mer 

lättsam framtoning mot kollegor. men när jag pratar med chefen tänker jag 

mycket på min hållning, hur jag sitter och hur jag pratar, min approach helt 

enkelt. (Kalle) 
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6 DISKUSSION 
I följande avsnitt diskuteras den insamlade empirin utifrån valda teorier, tidigare forskning 

och viss anknytning till bakrundsavsnittet. Upplägget sker i enlighet med de fyra 

huvudrubriker som framkommit i resultatet. Därefter presenteras undersökningens slutsatser 

där svar på studiens syfte och frågeställningar samt förförståelsen sammanfattas.   

 

6.1 Resultatdiskussion 

6.1.1 Strategier – bakgrundsfaktorer 

Harvey (2000) menar att utbildning inte ska ses som en transportväg till arbete idag. 

Intervjupersonerna som erhöll jobb efter avslutad utbildning menar att de fått arbete tack vare 

utbildningen. I vissa fall kan det tyckas stämma bra överens, som i Emelies, där hennes 

utbildning direkt resulterade i en fast anställning. I andra fall kan vi ana att ytterligare faktorer 

än utbildningen varit drivande krafter till att de har erhållit jobb. Exempelvis i Sandras fall, 

där den sociala kompetensen varit den mest betydande faktorn till att hon aldrig varit 

ofrivilligt arbetssökande. Johannas fall skiljer sig en del från övriga, då hon erhöll en 

högskoleutbildning utan att med större framgång fått komma på intervjuer, samt att det i dem 

fallen hon väl fått komma på intervju blivit bortvald i förmån för någon annan. Att Johanna 

inte lyckas få arbete trots sin gedigna utbildning som butikschef torde bero på brist av andra 

faktorer. Som Fugate, Kinicki och Ashforth (2004) presenterar är det en kombination av 

faktorerna karriäridentitet, personlig anpassning och social- och humankapital som gör en 

individ anställningsbar. Faktorerna var och en för sig kan alla bidra till anställningsbarhet men 

samverkan dem emellan ökar effekten avsevärt.  

 

En dimension av anställningsbarhet som Fugate, Kinicki och Ashforth (2004) lägger fram 

som en viktig komponent är karriäridentitet. Det beskrivs som ett klargörande med sig själv, 

om vem man är och vem man vill vara samt att man vidtar de åtgärder som krävs för att bli 

detta. Utbildning är en väg att gå för att få de kunskaper som behövs för att vara behörig till 

det yrke eller den bransch man vill identifiera sig med. Enligt författarna är det en viktig 

egenskap att ta reda på vad man vill bli, eftersom det först då utgör en motiverarande faktor 

för individen att nå sitt mål och realistiskt se karriärmöjligheter (Fugate, Kinicki & Ashforth 

2004). Flertalet deltagare har gjort just detta. De har riktat in sig på en bransch eller ett 

specifikt yrke, sedan med omsorg valt utbildningar som matchar dels de krav som ställs och 

dels den bild av vem de vill identifieras som. Ett tydligt exempel är Jonathan som klargjort att 

han identifierar sig som pilot. Han har sedan barnsben velat bli pilot men det var först i vuxen 

ålder som han vidtog åtgärder. Han utbildade sig och erhöll således den kompetens och 

behörighet som krävdes för pilotyrket. Att ta reda på vem man vill vara och vad man vill göra 

är en viktig egenskap för att kunna ställa in kompass och riktning. Jonathan riktade in 

kompassen, ställde in siktet och nådde sitt mål, att arbeta inom flygbranschen.  

 

Även om utbildning inte ska ses som en transportväg till arbete enligt Harvey (2000), visade 

det sig att intervjupersonernas strategi, med undantag av Johanna, om att utbilda sig betalt sig 

väl då de erhöll arbete enligt deras strategi. När Sandra blir färdigutbildad logistikingenjör 

kommer hon att erhålla en examen som utgör ett bevis på den utbildning hon har gått. Ett 

examensintyg ingår i det som Bourdieu (1986) kallar för kulturellt kapital där formen 

institutionaliserat tillstånd förklaras genom ett sådant bevis. Detta utbildningsbevis är en merit 

i en rekryteringsprocess i jämförelse med de som står utan. 
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6.1.2 Strategier – förberedande åtgärder 

Majoriteten av deltagarna förbereder sig genom att visualisera exempelvis 

anställningsintervjun. Genom att föreställa sig kommande intervjufrågor, formulera bra svar, 

göra research om företaget och om möjligt kolla upp personen på Facebook, gör att de kan 

uppleva en större trygghet när intervjun väl föreligger. Dessa åtgärder kan liknas vid ett 

förebyggande och aktivt förhållningssätt där Fugate, Kinicki och Ashforths (2004) 

beskrivning innebär att man skannar av miljön och avläser möjligheter och hot för att lättare 

kunna hantera en situation.  

 

Goffman (2009) menar att individer läser av varandra och även situationer för att i förväg 

kunna förstå vilka förväntningar som föreligger. I detta sammanhang kan man som nämnt 

ovan resonera om vad deltagarna väljer att lägga krut på inför anställningsintervjun och då 

avläsa vilka förväntningar de upplever från arbetsgivarens sida. Men man kan också se vilka 

möjligheter åtgärderna kan tänkas ge deltagarna. Genom de valda strategierna vore det inte 

helt fel att påstå att möjligheterna att göra ett starkt intryck hos arbetsgivaren ökar. Dels för att 

de är pålästa men också för att nervositeten kan tendera att hålla sig på en bra nivå och de 

resulterar inte sällan i att man troligen kan ställa mer relevanta frågor och föra sig på ett sätt 

som de tror matchar arbetsgivarens förväntningar.  

 

Jonathan förhållningssätt till anställningsintervjuer skiljer sig tydligt åt från övriga deltagare. 

Han vänder på de formella rollerna och formligen intar rollen som förhörsledare och blir den 

som leder anställningsintervjun, något som i normalfallet brukar ses som arbetsgivarens roll. 

Detta är en strategi som visar att han har kontroll på händelser runt om honom. Han har 

förmågan att prestera vid olika situationer samt framgångsrikt hantera utmaningar, något som 

Fugate, Kinicki och Ashforth (2004) beskriver som självkontroll i form av intern kontroll och 

själveffektivitet. Strategin får nog ses som förhållandevis ovanlig och det är inte säkert att alla 

arbetsgivare skulle uppskatta den här rollfördelningen. Det krävs stor social kompetens för att 

hantera en sådan situation och med fingertoppskänsla avgöra vad som fungerar i detta 

sammanhang. Beviset för att det fungerar för Jonathan är att han ofta blivit erbjuden arbete 

innan han gått från anställningsintervjun, därefter har han bekvämt bett om att få återkomma. 

Goffman (2009) menar att det krävs skicklighet att framträda inför publik så att publiken 

uppfattar rätt innebörd av vad den agerande förmedlar, det är väldigt lätt att råka göra någon 

gest som gör att publiken misstolkar informationen, vilket skulle kunna leda till ett sämre 

resultat, men Jonathans skicklighet i att föra sig, har skapat honom en strategi som 

uppenbarligen fungerar.  

 

Att samtliga deltagare har en restriktiv hållning till Facebook baseras på att det finns viss 

respekt för vad de väljer att dela med sig av. Vissa undantag går att urskilja och det är när 

större händelser har skett och när de gör saker de vanligen inte brukar göra, då publicerar de i 

högre omfattning med bild och text. Det mest framträdande ligger i att de stora händelserna 

ofta innefattar någon typ av prestation som deltagaren genomfört. Sociala medier gör det 

möjligt att skapa en bild av sig själv inför omgivningen genom att styra över vad som 

publiceras på profilsidan. Om man tänker sig profilsidan som scenen utifrån Goffmans (2009) 

begrepp, så vet man vilka publiken består av, alltså vänner och vänners vänner. Huvudaktören 

kan då anpassa innehållet och skapa en bild för publiken om vem den är. I och med att 

deltagarnas uppfattning om Facebook är att det mer går mot ett professionellt ändamål än 

tidigare kan deras publiceringar i förberedande syfte resultera i en allmän uppfattning om 

huvudaktören, vilket både kan gynna och missunna i arbetsrelaterade situationer. Vilket 

deltagarna om än omedvetet verkar vara medvetna om då samtliga är väldigt måna om vad de 

publicerar. Kalle verkar vara mer medveten om detta då han reflekterat över hur han blir 
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betraktad bland publiken på Facebook. Han anpassar det han gillar, delar och publicerar på ett 

sätt så att publiken inte ska kunna betrakta honom endast utifrån hans aktivitet på Facebook.  

6.1.3 Strategier – tillgång till jobb 

Enligt Bourdieu (1986) blir kontakter socialt kapital först då nyttan av kontakten synliggjorts. 

Nyttan varierar mellan deltagarna. Johanna upplever att hennes kontaktnät inte är användbart 

just nu och att kontakterna är få. Hon har sökt flertal jobb via arbetsförmedlingen och 

poängterar upplevelsen av att konkurrensen är hög om jobben. Granovetters studie (1995) kan 

bekräfta hennes upplevelse genom hans begrepp långa informationskedjor. Dessa innefattar 

fler sökande och kännetecknas av att många har tillgång till jobbansökan. Detta ökar risken 

för Johanna att inte erhålla ett arbete via den vägen. Brist av kontakter och samtidig 

jobbsökning via arbetsförmedlingen gör att hennes situation är något mer utsatt än resterande 

deltagare i undersökningen.  

 

Resonerar man vidare utifrån Granovetter (1973), kan kontaktnät delas in i två olika 

relationer, svaga och starka band. Styrkan i svaga band är framförallt att man genom dessa i 

större utsträckning får ta del av informationen ensam. Vid starka band är det större risk att 

informationen når andra i umgängeskretsen, vilket innebär att fler får tillgång till den lediga 

tjänsten. Om man tänker sig en parallell med Johannas sätt att använda arbetsförmedlingen 

och Granovetters (1973) innebörd av starka band, kan man urskilja vissa likheter. I båda 

fallen handlar det om att informationen om tjänsten är tillgänglig bland många vilket innebär 

att chansen att få tillgång till jobbet blir desto sämre. 

 

Marsden (1994) redogör i sin artikel att företag och organisationer använder såväl formella 

som informella metoder för rekrytering som exempelvis platsannonser i tidningar, via 

bemanningsföretag, arbetsförmedlingar, referenser, nätverk och egen personlig kontakt. Som 

resultatet visar använder intervjupersonerna både formella som informella vägar när de ska 

söka efter arbete vilket matchar arbetsgivarnas metoder enligt artikeln. Johanna utmärker sig 

genom att vara den enda som själv överlämnar CV direkt till potentiella arbetsgivare. Detta är 

en formell metod enligt Marsden, som visar att man har modet att kontakta arbetsgivaren själv 

och att man är intresserad, vilket kan bidra till att arbetsgivaren verkligen ser individen.  

 

Sandras tankar om “att skaffa jobb på egen hand” får nog enligt Marsdens (1994) teori anses 

som en högst informell metod då det är kontakter hon syftar på. Att Sandra har så lätt att få ett 

nytt jobb anser hon beror på hennes sociala kompetens eftersom hon lyckas knyta många 

kontakter, men också för att hon jobbat många år, inom samma bransch och därmed lärt känna 

mycket folk.  

 

En gemensam strategi för att få tillgång till jobb är nätverk, där några har många och andra 

färre. Möjligheter som dessa nätverk bidrar med, i arbetsrelaterat syfte, är att de kan ge 

information om jobb, upplysa om jobb, rekommenderas för ett jobb, använda personer i 

nätverket som referenser och i vissa fall även hjälpa individen att erhålla ett jobb. Granovetter 

(1973) menar att det inte spelar någon roll om man har ett stort eller litet nätverk utan det 

västenliga är hur kontakten erhölls och om den kan förmedla information. Granovetter 

diskuterar relationerna starka respektive svaga band för individens betydelse. Han förespråkar 

fördelen med svaga band, där relationen består i ytligt bekanta som studiekamrater eller 

arbetskamrater från förr där informationen tenderar att centreras till utvalda individer vilket 

bidrar till lägre konkurrens. De kontakter Sandra har genom sina arbeten kommer att bli svaga 

band när hon har studerat färdigt och vill ut i arbetslivet för att jobba som logistikingenjör. 

Med andra ord är det en god strategi att hålla kontakten med studiekamrater, arbetskollegor, 
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chefer med mera, och att interaktion inte behöver vara särskilt regelbunden men ändå i 

tillräckligt omfattning för att kunna dra nytta av de möjligheter som kan uppbringas.  

6.1.4 Strategier – att behålla jobb 

Av resultatet kan man ana att deltagarna behöver använda sitt kulturella kapital och sin 

sociala kompetens för att öka sina möjligheter att få behålla jobbet. Rollen individen intar 

beror helt och hållet på situationen och vilka som finns med i kontexten. Genom att läsa av 

situationen och individerna i sammanhanget kan de uppfatta vilka förväntningar som bör 

uppfyllas av exempelvis ett lönesamtal. Detta är en relevant reflektion som bidrar till hur 

individen sedan uppfattas av andra. Precis som Goffman (2009) uttrycker, är inramningen 

platsbunden, scenerna ser olika ut inne på ett kontor och vid en passering i korridoren, därmed 

sker anpassningen av rollerna beroende på sammanhangets kontext. Ett exempel är Kalle som 

gör denna åtskillnad dagligen beroende på vart samtalen sker någonstans, därav är samtalens 

karaktär för honom platsbundna precis som Goffman (2009) beskriver inramningen för ett 

socialt framträdande. Anpassning sker således i förhållande till situationens förväntningar och 

den scen samtalet utspelas på.  

 

Med stöd av Fugate Kinicki och Ashforth (2004) som poängterar vikten av personlig 

anpassning samt social- och humankapital som viktiga delar i att hålla sig anställningsbar, kan 

man urskilja att vetskapen om arbetsplatsens kultur och jargong underlättar individens 

anpassningsmöjligheter mellan att skifta identiteter beroende på situation. Detta ökar 

chanserna till att de får behålla jobbet.  För en del individer sker det naturligt att föra sig i 

enlighet med koderna vid exempelvis ett lönesamtal och för andra blir det en utmaning att 

anpassa sig till de maktförhållanden som råder i kontexten. Det kan bero på omkringliggande 

faktorer exempelvis om det i vanliga fall förekommer vänskapsförhållanden med chefen. Det 

krävs egentligen bara ett litet felsteg för att man ska uppfattas som nonchalant i ett sådant 

läge. Oavsett kringliggande faktorer har vissa individer bättre möjligheter att kunna uppfatta 

och föra sig korrekt i enlighet med förväntningarna, tack vare att de genom sin uppväxt fått de 

redskap och förutsättningar för att klara av sociala situationer. Ofta faller det sig naturligt för 

dem, av den anledningen att det är ett inlärt beteende utifrån det bagaget individen har med 

sig. Bourdieu (1986) uttrycker detta som det förkroppsligade habituset och innefattar de 

värderingar, händelser och förutsättningar som individen formats genom och detta leder dem i 

hur de agerar.    

 

Framställningen av sig själv grundas i ett förkroppsligat habitus, alltså en typ av kulturellt 

kapital som Bourdieu (1986) beskriver. Goffman (2009) menar att individen anpassar sig 

beroende på sammanhangets kontext. Sambandet mellan dessa kan förklaras genom 

individens anpassning utifrån upplevelsen av förväntningarna. Vidare är dessa styrda av den 

uppfattning individen har och anpassning sker i den mån individen har kulturellt kapital nog 

att inse att en anpassning är nödvändig. Vanligtvis sker det naturligt både avsiktligt och 

omedvetet, det är ett inlärt beteende som formats utifrån individens bakgrund och upplevda 

förväntningar. Sandra och Emelie beskriver skillnader i hur dem förbereder sig inför 

arbetsdagen, beroende på vilket jobb de ska utföra. De verkar således ha de förkunskaper om 

vad som förväntas av dem, detta resulterar i en naturlig eller självklar förberedelse inom 

respektive kontext. På detta sätt upprätthåller dem det manér som förväntas av tjänstens roll, 

vilket är ett sätt att aktivt om än omedvetet anpassa sig och öka sina chanser att få behålla 

jobbet. Fugate, Kinicki och Ashforths (2004) teori om personlig anpassning stämmer bra 

överens med Sandras och Emelies anpassningsbara förmåga i dessa situationer där olika 

tjänster kräver skilda karaktärer. De är villiga och kapabla att ändra sina personliga 

egenskaper, exempelvis beteende och bättrar på förutsättningarna för att möta olika 
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situationer. De anpassar sig till de förväntningar och krav som gäller, för att öka chanserna att 

få behålla jobbet. 

 

Harvey (2000), menar att ett livslångt lärande gör individer anställningsbara. Det är viljan att 

lära sig nya saker, att utmana sig, att vara flexibel och att sträva efter förbättringar som är 

nyckeln till att hålla sig anställningsbar under hela arbetslivet. Kalle anstränger sig till det 

yttersta. Han fokuserar ständigt på personlig utveckling genom att försöka lära sig nytt, ta till 

sig nya saker, vara flexibel och drivande. Den mest relevanta anknytningen ligger i hans 

engagemang som grundas på medvetna strategiska val för att hålla sig attraktiv för 

arbetsgivaren och som person i vardagliga situationer. Det är detta som skapar bra 

förutsättningar för individen att hålla sig anställningsbar menar Harvey (2000). Egenskaperna 

Kalle har stämmer väl överens med Fugate, Kinicki och Ashforths (2004) teori om personlig 

anpassning, då han gladeligen utmanar sig för att få mer kunskap och fler förmågor som 

arbetsgivaren och han själv kan dra nytta av. Poängen är att Kalle verkar se en vinst i att 

dagligen fokusera på personlig utveckling och det är heller inte så konstigt, då han bygger på 

sitt humankapital enligt Fugate, Kinicki och Ashforth (2004). Detta kan tänkas medföra en 

slags trygghet, trygghet i att vara flexibel och se dess fördelar och utmaningar. Vidare skapas 

då bättre förutsättningar för att kunna möta förändringar och nya situationer på arbetsplatsen. 

Att visa framfötterna på detta vis ökar onekligen chanserna till att behålla jobbet. Svensson 

(2009) menar ur ett mer kritiskt synsätt att anställningsbarhet utifrån ett livslångt lärande och 

höga kompetenskrav kan bidra till att individen upplever en känsla av att inte räcka till. Brist 

av dessa faktorer kan resultera i risk för ökad ohälsa bland arbetstagare och arbetssökande. 

Kalle drivs å andra sidan av de faktorer som Svensson (2009) beskriver som positiva 

egenskaper såsom intresse och nyfikenhet men inte för att uppnå en speciell kompetens utan 

han vill vara mångsidig inom det område han är utbildad och jobbar inom samt att han har en 

vilja och mår bra av personlig utveckling.   

 

6.2 Slutsats 

De främsta komponenterna för att kunna erhålla ett jobb är enligt undersökningens resultat att 

ha kompetens i form av högskoleutbildning, arbetslivserfarenhet samt ett användbart 

kontaktnät. När samtliga av dessa faktorer samverkar ökar tydligt möjligheterna att erhålla ett 

jobb. Genom att hålla sig förberedd, anpassa sig och agera förebyggande utifrån enskild 

situation anser deltagarna att de gjort vad dem kan för att utöver de ovan nämnda 

komponenterna öka sina möjligheter till att få en anställning. Denna del av undersökningens 

resultat är ingen ny upptäckt utan stödjs bland annat av Fugate, Kinicki och Ashforths (2004) 

tidigare forskning.  

 

Resultatet visar att deltagarnas möjligheter till att få ett jobb främst ligger i deras utbildningar 

samt genom deras kontakter. Det framgår även att möjligheterna minskar då saknad av 

kombinationen föreligger.  Kontakter öppnar framförallt upp för bättre förutsättningar att få 

tillgång till ett jobb och anses därför vara den främsta vägen att få tillgång till ett arbete. 

Jobbförmedlingssajter, LinkedIn och platsannonser i tidningen är för undersökningens 

deltagare vanligt förekommande kanaler för att söka efter jobb. Marsden (1994) benämner 

dessa som formella rekryteringsmetoder och kontakter som informella rekryteringsmetoder. 

Av undersökningens resultat framkommer således att de facto inte existerar något glapp 

mellan arbetsgivares rekryteringsmetoder och deltagarnas jobbsökningsstrategier som 

Marsden (1994) belyser.  
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I undersökningens resultat framgår att medvetenhet om sin egen framställning tillsammans 

med väl utförd arbetsprestation är av främsta betydelse för att säkerställa sin anställning på 

arbetsplatsen. Indirekt framgår anpassningsförmågor beroende på kontext som en viktig faktor 

till att passa in på arbetsplatsen, det är socialt betingat att kunna läsa av situationer och 

anpassa sitt agerande utefter rådande förväntningar. Undersökningens deltagarna intar både 

aktivt och omedvetet roller i enlighet med vad Goffman (2009) uttrycker är plats- och 

situationsbundet.  

 

I förförståelsen diskuterades betydelsen av att ha en högskoleutbildning i relation till att skapa 

möjligheter för att komma vidare i en rekryteringsprocess. Deltagarna i undersökningen hade 

inte tankarna att utbildningen är en del av en rekryteringsprocess utan de resonerade snarare 

att utbildningen ger arbete. Deras uppfattning av detta fenomen stämmer ändå överens med 

hur utfallet de facto för dem blivit. I enlighet med Harvey (2000) och Fugate, Kinicki och 

Ashforth (2004)  var vår förförståelse om högskoleutbildning som att betrakta som första 

steget i en rekryteringsprocess densamma. Utifrån undersökningens resultat har förförståelsen 

ändrats i den bemärkelsen att högskoleutbildning de facto ger arbete utifrån deltagara. Med 

det sagt, innebär inte utfallet att förförståelsen, Harvey (2000) och Fugate, Kinicki och 

Ashforth (2004)  resonemang inte stämmer. Eftersom exempelvis undersökningens urval hade 

kunnat genomföras med individer utan högskoleutbildning och då kunnat få belyst en annan 

uppfattning om fenomenet. 

 

Vidare under förförståelsen antogs att intervjupersonerna skulle vara mer framåt i sina 

strategier på sociala medier för att knyta kontakter, leta arbetsgivare och aktivt om än 

omedvetet använda kanalen som en personlig marknadsföringskanal. Undersökningens 

resultat visar i stället i sin helhet en gemensam uppfattning om att Facebook går mot en 

professionell inriktning, men att det inte går att direkt urskilja sociala medier som enskild 

strategi till att öka sin attraktivitet i anställningsbarhetssyfte. Däremot kan tendenser urskiljas 

för medvetenhet om framställning, att de endast publicerar prestationsbetingade händelser.  
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7 AVSLUTNING 
I undersökningens avslutande kapitel diskuteras studiens tillvägagångssätt och metodval där 

reflektioner av utvalda ämnen lyfts fram.  Därefter ges förslag på fortsatt forskning inom 

området. 

 

7.1 Metoddiskussion 

Under projektets gång har arbetes planering fått prioriterats om. Exempelvis har barn blivit 

sjuka, en fot har brutits och det har krupit in helgdagar som gjort att uppsatsens på förhand 

uppsatta schema kommit ur kurs, nedan besvaras ett antal reflektioner kring undersökningens 

genomförande.  

7.1.1 Urvalet 

Erfarenheterna nu i efterhand tyder på att undersökningen kunnat genomföras även med annat 

urval. Men frågan är om det hade genererat ett bättre resultat än det som framkommit. Detta 

urval tros snarare vara lämpligt valt eftersom intervjupersonerna upplevedes trygga i och med 

att de var bekanta med den ene forskaren, på så sätt undveks den osäkerhet som en sådan 

situation kunde ha inneburit. De hade sedan tidigare kännedom om och ett ansikte på denne 

forskaren, vilket i detta fall resonerades som en fördel. Förförståelsen grundades delvis på en 

viss vetskap om deltagarna som berodde på bekvämlighetsurvalet. Om urvalet i stället hade 

grundats, på exempelvis en annan ålderskategori, kunde förförståelsen blivit mer intressant i 

diskussionsavsnittet, framförallt då äldre individer, förmodas ha ytterligare erfarenheter att 

dela med sig av. Befintligt urval möjliggjorde att kontakt kunde återupptas, om det under 

analysens gång framkommit att ett svar eller en berättelse skulle behövt förtydligats, 

alternativt att någon följdfråga hamnat mellan stolarna. Ytterligare en fördel med ett 

bekvämlighetsurval låg i deras svårighet att tacka nej till att medverka i undersökningen 

eftersom de kände ena forskaren. Det var med andra ord inte särkskilt svårt att få dem att få 

dem att ställa upp. 

7.1.2 Intervjuernas lokalisering 

Rum hade bokats på högskolan för intervjuerna, eftersom det ansågs vara lämpligt med en 

neutral plats. Då den ene forskaren råkade ut för en olycka och bröt foten fick samtliga 

intervjuer hållas i dennes hem i stället. Det är något som kan ha påverkat intervjupersonernas 

svar eftersom de kanske inte upplevde miljön som neutral längre, eller tvärt om mer neutral. 

Av olika skäl kom hälften av intervjuerna att genomföras tillsammans och resterande enbart 

av den andre forskaren. Tanken var att alla intervjuer skulle ha genomförts tillsammans för att 

eventuella följdfrågor inte skulle gått förlorade. Men med facit i hand lyckades den ensamme 

forskaren klara detta galant på egen hand. 

7.1.3 Kodningen av materialet 

Intervjumaterialet blev så pass omfattande och skrevs därför inte ut som det var tänkt, utan 

analysen gjordes direkt i datorn, med såväl miljön i åtanke som för att få en bättre och mer 

överskådlig blick av materialet. Med transkriberingarna i datorn var det lätt att färgkoda, dock 

blev det rörigt, eftersom vi färgkodade både efter framkomna kategorier och efter teorier. 

Anledningen var att vi blev för ivriga men trots upptäckten under analysens gång valdes ändå 

att fortsätta med färgkodningen. Vid sammanställning av resultatet kom kategorier fram från 

färgkodningen som gjorts efter teorierna. Den andra kodningen kan sägas ha gjorts vid denna 

sammanställning. Med flertalet sidor text bearbetades och ombearbetades materialet. Mycket 
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av materialet fick flyttas om och i detta arbete framkom de huvudrubriker som senare kom att 

bli de huvudrubriker som kom att presenteras i resultatet. Där vart tredje kodningen ett 

faktum. Färgkodningen som på förhand verkade vara en vettig lösning att använda var med 

andra ord inte särskilt lyckad för att kunna göra senare analys. Med detta till trots anser vi 

ändå att färgkodsschemat som Aspers (2011) beskriver är en bra och enkel metod att använda, 

men fungerade inte så väl i vårt fall på grund av den mänskliga faktorn. Valet att använda 

intervjuer ses dock fortfarande som bäst lämpad metod för insamling av empiri då poängen 

var att belysa fenomen och få göra vår tolkning av den.  

7.1.4 Etiska hänseenden 

Det fanns etiska aspekter, som exempelvis citat, som vi övervägde om de skulle tas med eller 

inte. Möjligheten fanns att deltagarna hade velat se det slutgiltiga resultatet av uppsatsen, 

därför kunde vissa citat gjort att någon upplevt att vi inte tillgodosett konfidentialitetskravet 

då de inte känt att de var anonyma längre.  

7.1.5 Referensförtydligande 

I resultatdiskussionen är referenserna endast angivna med namn och år, utan sidhänvisning. 

Motivet till detta är att underlätta läsningen och samtliga argument med kopplingar till 

diskussionen går att återfinna i kapitlena tidigare forskning och teorianknytning. Samma 

resonemang gäller även för sista kapitlet som behandlar slutsatser. 

 

7.2 Fortsatt forskning 

I framtida forskning hade det varit intressant att följa utvecklingen av sociala medier som 

personlig marknadsföringskanal i anställningsbarhetssyfte. Det vore också av betydelse att 

uppmärksamma hur individer utan högskolebakgrund skulle se på undersökningens belysta 

fenomen. Slutligen en aspekt för framtida forskning kan vara att inkludera individer från olika 

ålderkategorier, dels för att kunna urskilja generationsskillnader och dels för att undersöka om 

individernas subjektiva uppfattning om undersökningens fenomen skiljer sig från framkomna 

strategier.  
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BILAGA 
INTERVJUGUIDE 

 

Vår studie handlar om att undersöka anställningsbarhet på arbetsmarknaden och intervjun är 

indelad i fyra teman, första temat är bakgrundsfrågor, andra temat är arbetsliv, tredje temat är 

om kontaktnät och fjärde och sista temat behandlar sociala medier. 

 

Bakgrund 
● Ålder 

● Sysselsättning 

● Utbildning 

o Hur kommer det sig att du studerar? 

o Vilket är/var syftet med dina studier? 

o Vad förväntar/förväntade du dig att dina studier skulle leda till? 

o Uppfylldes dina mål? 

● Arbetslivserfarenhet 

● Livssituation (civilstånd, boendesituation, etc.) 

● Framtidsdrömmar 

 

Arbetsliv 
● Hur upplever du dina chanser att få ett arbete? 

o Hur upplever du möjligheterna på arbetsmarknaden i allmänhet? 

 

● Vilka egenskaper använder du dig av när du ska söka ett jobb? (Beskriv en sådan situation) 

o Hur förbreder du dig inför en anställningsintervju? 

o Hur upplever du en arbetsgivares förväntningar under en intervju? 

 

● Hur förbereder du dig för en vanlig arbetsdag? 

o Hur agerar du gentemot kollegor och chefer? 

o Hur upplever du din roll på arbetsplatsen? 

o Vad gör du på dina raster? 

- (Fikar) 

- (kollar i mobilen) 

- (Pratar med kollegor)  

 

● Hur agerar du på arbetet för att säkerställa att du behåller ditt jobb? 

    - (Fokuserar på att utföra arbetet väl) 

- (Anpassar dig efter olika situationer) 

    - (Är chefer och medarbetare ”till lags” utöver de konkreta arbetsuppgifterna”) 

    - (Sticker ut ur mängden/Undviker detta medvetet!) 

 

● Hur agerar du när du planerar att byta arbetsplats/arbetsuppgifter? 

    - (Kollar ev. andra tjänster inom företaget)  

    - (Tar kontakt med hjälpbara personer) 

    - (Arbetsförmedlingen)  

 

Kontaktnät 
● Beskriv hur dina kontaktnät ser ut? 

- (Familjära, vänskapliga) 



 

36 

 

- (Bekanta, kollegor) 

 

● Hur ser du på vikten av att ha ett kontaktnät? 

o Hur upplever du vikten av att vårda ditt kontaktnät? 

 

● Hur resonerar du kring ditt kontaktnäts möjligheter i att få ett arbete? 

o Hur skulle du gå tillväga för att utöka ditt kontaktnät? 

 

● Kan du berätta om en situation där du dragit nytta av ditt kontaktnät? 

 

Sociala medier 
● Vilka sociala medier använder du? 

o Hur använder du dig av sociala medier? 

– Vad lägger du ut? 

– Vilka kontakter söker du? 

– Är din information öppen för allmänheten eller låst? 

 

o Tänker du på hur du framställer dig själv? (gör du medvetna val), ge exempel. 

o På vilket sätt är du medveten om vilka som ser dig? 

– Hur anpassar du dig då? 

 

● Upplever du någon skillnad i ditt beteende på sociala medier än i fysisk miljö?  

(ex, mer frispråkig, alternativt mer nyfiken, mer diskussionsbenägen osv) 
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