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Abstract 
 

This paper describes and analyzes how individuals and organizations that operate in 
careers in communications and marketing deal with the search for employees / 
employers, and how recruiting managers and recruitment consultants are working 
to create a match between the parties. The study was conducted on behalf of a 
recruitment agency that offers services in recruiting and staffing for organizations 
in communication and marketing. The empirical material consists of ten qualitative 
interviews from three different perspectives on the labor market, recruitment 
consultants, managers and employees. The interviews were analyzed from 
sociological and social psychological theories of organizations and individuals 
opportunities and strategies in today's western labor market. Conclusions that 
emerged are that organizations need for decreased amount of tied assets provides 
increased need for temporary employments. To plan and manage the strategic HR 
operation in the flexible organizations, with more temporary employments and 
decentralized structures, it has become important to increase factors of control. This 
generally applies to the entire recruitment process but also for potential employees. 
Employees increasingly aim to move on to new jobs in new organizations require 
that organizations develop strong employer brands. Unless employees have 
incentive to stay in the organization it is a risk of competence losses and the loss of 
control over HR work. Also people who are looking for jobs use strategies such as 
marketing to get a job. The study indicates a shift in responsibility for the search 
from organization to job applicant. A further trend is that today's leaders are 
looking for new employees with the "right" personality. Job applicant adjusts their 
self-presentation to their perception of what the employer considers to be a suitable 
personality in general, but also towards the specific job and organization and thus 
makes it matchable. 
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1 Inledning 
Arbetsmarknaden är en central del i det västerländska samhälle som vi i Sverige lever i då den 

är något som alla människor i arbetsför ålder måste förhålla sig till. Arbetsmarknaden 

existerar inte i ett vakuum, utan påverkas av och influerar samhället i stort. Exempelvis 

politisk, social, ekonomisk, demografisk och teknologisk utveckling inverkar på ramarna och 

influerar spelreglerna för arbetsmarknadens villkor. Att arbetsmarknaden är föränderlig är 

därmed ett oundvikligt faktum. Den bör därför studeras som en process av utveckling snarare 

än ett statiskt fenomen. En sociologiskt intressant aspekt av arbetsmarknaden är rekrytering. 

För det första innehåller rekryteringsprocesser mekanismer av inkluderande och utestängande 

av individer och sociala grupper. För det andra är rekryteringen en avgörande faktor för 

organisationers och individers framgångar.  

      Rekrytering bör på samma sätt som arbetsmarknaden studeras som en process snarare än 

en isolerad händelse (Bratton & Gold, 2007:246). Processperspektivet möjliggör en utökad 

förståelse av fenomenet rekrytering. För det första kan då rekrytering förstås cykliskt snarare 

än linjärt i den meningen att attraktion av potentiella medarbetare, tillsättning, resultatet av 

tillsättningen och organisationers personalomsättning inkluderas. För det andra kan 

rekryteringsprocessen förstås som en del i organisationers övergripande strategiarbete. Hur 

rekryteringstjänster utformas är på samma sätt som arbetsmarknaden i allmänhet 

kontextbundet och förstås i relation till rådande samhällsstrukturer. Hur arbetsgivare, 

arbetstagare och rekryteringskonsulter förhåller sig till rekrytering i dagens samhälle påverkar 

och påverkas av både makro- och mikrosociologiska aspekter och jag anser därför att 

arbetsgivares, rekryterares och arbetssökandes strategier vid ett rekryteringsförfarande är ett 

relevant studieområde och utgör fokus för föreliggande studie. Kontinuerlig kunskap om 

aktuella samhällsförändringar och hur arbetsmarknadens olika aktörer förhåller sig till de 

förändringar som påverkar rekrytering krävs för att aktörer utifrån sin position ska kunna 

förhålla sig strategiskt till arbetsmarknaden. Kunskap om arbetsmarknadens utveckling är 

därför av betydelse för såväl arbetssökande och arbetstagare som för rekryterare och 

rekryterande ledare. Sådan kunskap är även relevant ur ett samhällsperspektiv, exempelvis vid 

utformandet av insatser för arbetssökande.  

     Studien utgår från förståelsen av rekrytering som en kulturellt bunden process. Jag 

undersöker fenomenet rekrytering utifrån föreställningen om att arbetsmarknadens strukturer 

sätter ramar för de olika parterna och att parternas beteende påverkar både varandra och 
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arbetsmarknadens strukturer. På så sätt reproduceras och samtidigt förändras fenomenet 

rekrytering. Parterna förändrar sina beteenden i enighet med övriga samhällerliga 

förskjutningar och arbetsmarknaden påverkar även andra aspekter av samhället. Jag kommer 

att ta hänsyn till två inslag av förändringsaspekter på arbetsmarknaden, flexibilitet och 

individualisering, vilka båda har påverkat och påverkar hur vi förhåller oss till fenomen som 

rekrytering och jobbsökande. Med detta angreppssätt kan förståelse skapas för vad rekrytering 

innebär i dagens Sverige (se figur i bilaga 1 för illustration av studiens angreppssätt). 

Samhällsutvecklingen är varken endimensionell eller linjär, vilket innebär att de två 

aspekterna som här står i fokus inte är allenarådande. Andra motstridiga och överlappande 

utvecklingsspår påverkar också arbetsmarknaden. De två aspekterna som utgör studiens fokus 

är valda med hänsyn till syftet snarare än utifrån en tanke om suveränitet. Intervjuer med 

rekryterare, ledare och medarbetare kommer att analyseras för att skapa kunskap om vilka 

rekryteringsstrategier individer och organisationer, som verkar i yrken inom kommunikation 

och marknadsföring, använder. Anledningen till att jag har valt att studera rekrytering inom 

kommunikation och marknadsföring är att jag anser att det är yrken som torde vara extra 

känsliga för influenser av flexibilitet och den marknadsorientering som individualiseringen 

kan innebära. Detta antagande baserar jag på graden av flexibilitet i tjänsternas utformningar 

och den kunskapen om marknadsföring och kommunikation individerna i dessa branscher har. 

 

1.2 Syfte, frågeställningar och begreppsdefinition  
Studiens syfte grundas på förståelsen av arbetsmarknaden och rekrytering som kulturellt 

bundna processer påverkade av samhällsutvecklingar som flexibilitet, individualisering och 

betoning på organisationers och individers marknadsföring i rekrytering. Utifrån intervjuer 

med rekryterare, ledare och medarbetare är syftet att analysera hur individer och 

organisationer som verkar i yrken inom kommunikation och marknadsföring hanterar 

rekrytering, alltså sökandet efter och val av medarbetare/arbetsgivare och hur rekryterare 

arbetar för att skapa matchning mellan parterna.  

     Jag har brutit ner syftet i tre frågeställningar som jag ämnar besvara i och med studien: 

- Vilka strategier har organisationer, rekryterare och medarbetare för rekrytering? 

- Vilka strategier har organisationer och medarbetare för att göra sig attraktiva? 

- På vilka grunder anställs medarbetare? 

     Jag antar definitionen av rekrytering som Chapman, Uggerslev, Carroll, Piasentin och 

Jones (2005) etablerat utifrån sammanslagning av två definitioner så att det kommer att 
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inkludera både arbetsgivare och arbetstagare: ”Encompassing all organizational practices and 

decisions that affect either the number, or types, of individuals that are willing to apply for, or 

to accept, a given vacancy” och ”Employee recruitment involves those organizational 

activities that (1) influence the number and/ or types of applicants who apply for a position 

and/or (2) affect whether a job offer is accepted” (Chapman et al., 2005:928-f). 

Den första delen anser jag passande då den inkluderar allt strategiskt HR- arbete i 

organisationer. I den andra delen, kommer rekrytering att innefatta alla som söker ett vist 

arbete, inte bara den som erbjuds tjänsten. Det är relevant för min studie då strategier för att få 

arbete är inkluderat, oavsett om de leder till ett arbete eller inte vidare inkluderas även på 

vilka grunder som anställning antas. Dessa två definitioner täcker in studiens syfte. 

 

1.3 Bakgrund 
Jag fick i uppdrag av ett rekryteringsföretag att studera hur rekryteringsbranschen ska möta 

morgondagens behov av rekryteringstjänster inom marknadsföring och kommunikation. Åt 

vilket håll bör de förnya sig för att möta efterfrågan och behov? Jag tyckte att det lät som ett 

bra, roligt och genomförbart uppdrag men insåg efter en tids arbete att frågan inte är möjlig att 

besvara. Då det finns kommersiella intressen från inte bara rekryteringsbranschen, utan från 

den privata sektorn som helhet, så finns det en oöverskådlig mängd skrivet om hur man bör 

rekrytera i framtiden. En sökning i databasen Web of Sciense på ”recruitment” gav 106877 

träffar. All denna forskning kan dock inte hjälpa mig att svara på rekryteringsföretagets fråga 

om hur just de ska möta framtida behov av rekryteringstjänster. Ju mer jag läste om 

rekrytering insåg jag att rekrytering som fenomen inte bör betraktas som ETT fenomen. Trots 

vissa överlappningar så är det ett fenomen med stora variationer mellan olika yrken och roller 

som bär på egna specifika utmaningar. För att besvara hur utmaningarna inom det avgränsade 

området bör bemötas krävs det först en indentifiering av vilka specifika utmaningar som 

informations- och kommunikationsyrken har. Detta finns det tyvärr betydligt mindre skrivet 

om. När jag lade till ”marketing and communication” reducerades de 106877 träffarna till 60, 

varav inte en enda artikel behandlade rekrytering inom marknadsföring och 

kommunikationsyrken.  

      Min uppsats kommer därför att behandla hur fenomenet rekrytering kan förstås inom 

kommunikation och marknadsföring, genom att undersöka hur olika aktörer på 

arbetsmarknaden utifrån sin position förhåller sig till just rekrytering. När vi sedan vet vilka 

särskilda utmaningar som definierats inom branschen, kan företag dra sina slutsatser om hur 
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de väljer att på bästa sätt tackla dessa. Därför valde jag att göra en intervjustudie med 

deltagare från tre positioner på arbetsmarknaden, där var och en av dessa positioner lyfter 

fram sitt perspektiv på rekrytering inom marknadsföring och kommunikation. Dessa tre 

positioner, eller perspektiv, är rekryterare på ett rekryteringsföretag, rekryterande ledare samt 

medarbetare inom den avgränsade branschen. Det empiriska materialet bygger på intervjuer 

med representanter från dessa tre perspektiv och förhoppningen är att intervjuerna 

sammantaget kan bidra med olika aspekter av vad fenomenet rekrytering innebär och vilka 

utmaningar som finns inom detta område i relation till arbetsmarknaden för marknadsföring 

och kommunikation. Utifrån detta hoppas jag att rekryteringsföretag som verkar inom 

branschen ska kunna dra sina egna slutsatser om hur just deras företag bäst ska möta sin 

framtid. 

 

1.3.1 Rekryteringsbranschen  
Jag väljer att anta en vid definition av rekryteringsbranschen, så att den innefattar både rena 

rekryteringsuppdrag och uthyrning av personal. Dessa två tjänster har en stark koppling till 

varandra, då exempelvis arbetsgivar- och branschorganisationen Bemanningsföretagen har 

totalt 500 medlemsföretag som säljer tjänster inom personaluthyrning, omställning och 

rekrytering. Därutöver säljer många av företagen tjänster inom både rekrytering och 

bemanning parallellt men även inkorporerat. Det kan till exempel vara så att en inhyrning går 

över till att bli en rekrytering. Vidare kan även uthyrning och rekrytering innebära liknande 

processer av matchning. Det finns alltså inte en skarp gräns mellan tjänsterna och därför är det 

inte relevant för min studie att skilja dem åt. 

     En snabb historisk tillbakablick visar att Sverige redan under 1800-talets mitt tog Sverige 

några steg mot en mer rörlig arbetsmarknad vilket skapade behov av matchningstjänster. 

Skråväsendet och passtvånget för inrikes resor avskaffades och näringsfrihet infördes. Med 

avsikt att minska kostnader för fattigvård inrättades år 1902 den första offentliga 

arbetsförmedlingen. Under 1920 och 1930-talen fanns även privata arbetsförmedlare, tills 

arbetsförmedlingsmonopolet trädde ikraft 1937. År 1942 utvidgades det till att omfatta all 

verksamhet som tillhandahöll av arbetskraft. Under 1993 avreglerades 

arbetsförmedlingsmonopolet och 2003 startade bransch- och arbetsgivarorganisationen 

bemanningsföretagen (http://www.bemanningsforetagen.se/branschfragor/om-

branschen_1/historia). 
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     Bemanningstjänsterna utgörs av en relativt jämn fördelning mellan arbetare och 

tjänstemän, 40/60 procent. Under 2012 var 135 000 personer anställda i bemanningsbranschen 

vilket innebär att 1,3 procent av den sysselsatta befolkningen arbetade i ett 

bemanningsföretag. Branschen omsatte 25,1 miljarder kronor och de 35 största företagen i 

branschen stod för nästan 21 miljarder kronor 

(http://www.bemanningsforetagen.se/branschfragor/om-branschen_1/fakta). Två tredjedelar 

av bemanningen sker inom privat sektor. Traditionellt sett har det varit mest kvinnor som varit 

uthyrda av bemanningsföretag, men andelen män har de senaste åren ökat markant 

(http://www.bemanningsforetagen.se/branschfragor/om-branschen_1/de-som-jobbar). 

 

1.3.2 Yrken inom marknadsföring och kommunikation 
De yrken som studien är avgränsad till är yrken inom marknadsröring och kommunikation. 

Yrken inom branschen finns på alla nivåer i organisationer; från assistenter till marknads- 

eller kommunikationschefer till att utgöra toppen på bolag. Kommunikatörer kan ha olika 

roller i verksamheten, fokus kan vara internt eller externt, nischat till digitala kanaler eller 

strategisk kommunikation. På rekryteringsföretaget upplevs det som att rollerna har blivit allt 

smalare och mer specificerade över tid. Utifrån rekryteringsföretagets databas med cirka 25 

000 kommunikatörer och marknadsförare är kvinnor i majoritet med cirka 70 procent. Det här 

är en bransch som vuxit fram snabbt med hög förändringstakt tack vare teknologisk 

utveckling. 

2 Teoretiskt ramverk 
I det teoretiska ramverket kommer jag att beskriva de teorier som ligger till grund för min 

analys. Jag börjar med att beskriva den tyska sociologen Sennetts teorier om den nya 

kapitalismens betydelse för organisationsdesign och utformningen av tjänster. Efter det 

kommer en redogörelse för hur Beck och Beck-Gernsheim anser att de stora systemens 

(familj, religion, nationalstat et cetera) tillbakagång till förmån för ett samhälle byggt på olika 

erbjudanden med krav på motprestationer. Beck och Beck-Gernsheimhar teoretiserar om 

utvecklingens betydelse för hur individer bygger sina livsnarrativ med valet och väljandet i 

centrum. För att förstå varför olika individer har olika förutsättningar för att få arbete kommer 

jag utgå från Bourdieus kapitalteori. För att förstå självgestaltning i samband med rekrytering 
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adderas slutligen Goffmans (1959) teori om vårt sociala beteende och agerande i relation till 

situationen och de andra individer som vi möter. 

 

2.1 Sennett  
Den amerikanska professorn i sociologi Richard Sennett har utrett betydelsen av 

kapitalismens förändringar för medarbetarnas möjlighet att skapa sina livsnarrativ. Narrativ är 

berättelser, en kulturell praktik som skapar sammanhang (Lindqvist:2010:72). Sennett menar 

att den decentralisering och fragmentering av olika institutioner som nu sker i USA, och på 

många andra platser, ställer höga krav medarbetarnas förmåga att arbeta i kortvariga former 

och improvisera fram sina livsnarrativ. Sennet beskriver att vi har en ny ekonomi som bygger 

på högteknologi, en global finans och stora tjänsteföretag (Sennet, 2010:12). Den nya 

ekonomin, menar han, försämrar medarbetares möjligheter att erhålla efterfrågad kompetens 

då den snabba utvecklingstakten innebär hög omsättning av ny kunskap. Den ökade 

fragmenteringen på organisationsnivå, med decentraliserade organisationer och tillfälliga 

anställningar, innebär även ökad fragmentering på individnivå. Korta anställningar med 

kortvariga relationer innebär instabilitet, vilket framförallt gynnar de som har de personliga 

egenskaper som förkroppsligas i konsulter. Dagens organisationer främjar personer som inte 

har behov av varaktighet och stabilitet för att ta sig fram på arbetsmarknaden och i livet 

(Sennett, 2006: 4, 115). Den individuella fragmenteringen ökas ytterligare av den 

individualisering som Beck och Beck-Gernsheim (2001) menar präglar samhället, vilken 

beskrivs nedan. Förespråkarna för organisationers nedmontering menar att det medför 

sammanhållning mellan individerna i organisationer när hierarkierna plattas ut. Sennett anser 

att det snarare innebär en än högre fragmentering av människors situation. Han menar att 

individen hela tiden går vidare, snarare än etablerar sig, vilket motverkar sammanhållning 

mellan människor. Typiskt för den nya kapitalismen är ett meritokratiskt system som hyllar 

potentiell förmåga snarare än tidigare framgångar (Sennett, 2006: 1-ff). Sennett argumenterar 

mot förespråkare för den nya kapitalismen vilka menar att det kommer att leda till 

individernas frihet (Sennett, 2006: 12-f). Han menar att de flesta människor snarare har behov 

av att skapa sig ett varaktigt livsnarrativ och att den frihet som utlovas därför saknar värde för 

de flesta individer.  

     Denna nya kapitalism, menar Sennett (2006), har även inneburit konsekvenser för 

arbetsmarknaden genom påverkan på organisationsdesignens utveckling. Sennett beskriver 

två typer av organisationspyramider. Den första är Smiths modell där individer avancerar 
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genom att överprestera. I den andra, Weberianska pyramiden med stark koppling till den 

millitära organisationen, premieras de individer som utför uppdraget precis som det är 

beställt, utan utsvävningar. Där blir individen bestraffad om den inte följer order. Gemensamt 

för båda modellerna är att alla roller har sin definierade funktion. En ytterligare gemensam 

princip är att makten ökar uppåt i pyramiden och mest makt är koncentrerad hos individer i 

toppen av pyramiden. Stora fabriker var konstruerade i Smiths anda, till dess att Fredrick 

Taylor ville kontrollera produktionen på mikronivå. Sennett menar att det tayloristiska 

systemet var dömt att misslyckas eftersom att det är omöjligt att kontrollera människor fullt 

ut. I och med ordernas gång nedåt i pyramiden så kommer de att modifieras lite för varje 

individ som ska förmedla dem (Sennett, 2006: 29-ff). Den moderna typen av organisationer 

bygger på konkurrens mellan medarbetarna och kräver av dem att de bevisar sin duglighet för 

att få vara kvar. Ingen äger sin plats i organisationen. Sennett menar att den nya ekonomins 

organisationer varken stämmer överens med Smiths eller Webers organisationer vilka både 

byggde på byråkratiska och hierarkiska system. För att närmare beskriva dagens 

organisationer följer, som komplement, ett stycke om dagens organisationer ur ett 

företagsekonomiskt perspektiv. 

 

2.1.1 Dagens organisations ideal 
Företagsekonomerna Maria Bengtsson, Tomas Müllern, Anders Söderholm och Nils Wåhlin 

(2009) har förklarat hur organisationer väljer att hantera de kontextuella förändringarna i dess 

omgivning. Även de beskriver hur organisationer på olika sätt öppnar upp hierarkierna för att 

istället implementera plattare strukturer samt hur dessa hanteras i organisationen. Exempelvis 

används nätverksstrukturer för att underlätta gränsöverskridande arbeten internt men även 

externt mellan organisationer. Detta är fördelaktigt för bland annat kunskapsöverföring och 

lärande inom organisationen och är därför ett sätt att stärka organisationens humankapital. För 

att möta kraven på marknadsorientering väljer vissa att gå från en intressebaserad, autokratisk 

organisation mot en mer idébaserad organisationsstrategi. I den idébaserade organisationen 

läggs större fokus på organisationskultur, varumärke och identitetsbygge. Utmaningar som är 

identifierade här handlar för det första om att nå det inflytande som behövs för att kunna 

påverka intressenter och kunder. Den andra utmaningen är att acceptera alternativa 

definitioner av effektivitet än den traditionella monetära. För att den nödvändiga 

identifikation med organisationen ska kunna uppstå krävs det att medarbetare är stolta över 

verksamheten, med andra ord ställs helt andra krav på hur verksamheten når sina mål 
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(Bengtsson et al., 2009). Forskare inom företagsekonomi menar att ekonomisering av 

organisationer med många medarbetare och intressenter är nödvändig. Traditionella 

byråkratiska och hierarkiska system är alltför stela för att kunna hänga med i de snabba 

förändringarna på arbetsmarknaden. Organisatorisk decentralisering av makt med mer 

självständiga resultatenheter kommer istället att ge den flexibilitet och anpassningsbarhet till 

det omgivande samhället som idag är nödvändig. Den marknadsorientering som skett under 

de senaste tjugo åren inom offentliga organisationer, med syfte att effektivisera och anpassa 

organisationer till sin omgivning går under den gemensamma beteckningen New public 

management (Almquist, 2006).  

 

2.2 Beck och Beck-Gernsheim 
Den tyska sociologi professorn Ulrich Beck och hans fru som är samhällsvetare Elisabeth 

Beck-Gernsheim har tillsammans skrivit om vad de kallar ”den nya kapitalismen”. Denna nya 

kapitalism, präglad av uppbrytandet av de stora byråkratiska systemen till förmån för det lösa 

och fragmenterade har även beskrivits i form av individualisering av institutionerna. När 

individen inte längre erbjuds de livslånga anställningarna utan korta inhopp, som Sennett 

beskriver, kommer individens livsnarrativ att ligga obestämt och präglas av de val som hon 

gör i sitt liv. Detta kallar Ulrich Beck och Elisabeth Beck-Gernsheim (2001) för do-it-yourself 

biografin. Ett liv präglat av val innebär enligt Beck och Beck-Gernsheim (2001) en riskfaktor. 

Fel karriärval eller bara fel bransch kan leda till en nedåtgående spiral, vilket omgivningen 

helt enkelt kommer att kalla ”otur”. Den ökade fragmenteringen av kategoriseringar såsom 

klass, social status, könsroller och familj är exempel på den ökade disintegrationen av gamla 

livsmodeller, kollektiv och sammanhang som bygger på religion, tradition och staten. I det 

moderna västerländska samhället har de sociala systemen till stor del ersatts av ett nät av 

regleringar som skapar ramarna för våra tankar, vårt planerande och för vårt agerande. 

Arbetsmarknaden, välfärdsstaten och institutionerna binder upp individen till dessa nät, som 

till skillnad från tidigare förindustriella samhällsmodeller vilka byggde på förbud (ex bibelns 

tio budord) erbjuder individen någonting, men som samtidigt kräver en motprestation. De 

tidigare samhällsystemen, med starkare koppling till religion och tradition kontrollerade 

människors agerande huvudsakligen genom förbud. Förbuden begränsade människors 

möjligheter till att forma sina liv utifrån egna val. Dagens valorienterade samhällsystem 

baseras på regleringar av erbjudanden som kräver motprestationer. Studielån är ett exempel på 

hur erbjudanden ger valmöjlighet. Fler individer kan välja att studera genom att anta 
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erbjudandet om studielån. Erbjudandet är dock förenat med regleringar, vilka individen måste 

förhålla sig till, inte bara under studietiden utan även under hela avbetalningsperioden. Ett 

annat exempel på detta är arbetslöshetskassa (Beck & Beck-Gernsheim, 2001:2-ff).  

     Vår tid präglas av nationalstatens och den traditionella familjens tillbakagång. Idag är det 

istället prestation och individuell självuppfyllan som är de starkaste drivkrafterna. När inte 

längre tradition har lika stort inflytande har väljandet och valet kommit att forma människan. 

Människor ämnar skapa sin egen identitet och kommer att bli författaren till sin berättelse om 

sig själv. Detta menar Beck och Beck-Gernsheim (2001) är en central orsak till den globala 

genusrevolutionen och förändringar i familjen i relation till arbete (Beck & Beck-Gernsheim, 

2001: 22-23). Denna individualisering tror författarna hänger ihop med de mer flexibla 

anställningarna som idag breder ut sig på arbetsmarknaden. De menar att ett sätt att hantera 

ekonomisk kris och arbetslöshet kommer att vara genom att skapa nya möjligheter till 

individualisering, som till exempel genom fortsatt ökad flexibilitet på arbetsmarknaden. 

      Förmågan att sälja in sig hos arbetsgivare kräver inte bara kompetens inom ett 

yrkesområde och kunskap om marknadsföring. Det fodras även kunskap i form av de sociala 

koder som gäller i olika sammanhang och på olika platser. Den förmågan kan antas vara 

viktig vid rekrytering, eftersom en viktig del av arbetet med matchning går ut på att hitta en 

arbetssökande som, utöver att denne besitter en viss kunskap och kompetens, även socialt och 

kulturellt passar in i den aktuella organisationen. Bourdieu (1986) har med hjälp av sina 

definitioner av kapital och habitus skapat teorier för vilka förutsättningar som olika individer 

har på arbetsmarknaden och i livet i stort. Enligt teorierna kommer olika scenarier eller 

preferenser att vara mer eller mindre troliga och möjliga för olika individer beroende av deras 

kapitaltillgångar och habitus. Detta kan vara ett sätt att försöka begripliggöra en aspekt av det 

som Beck och Beck-Gernsheim (2001) kallar ”otur” och som de menar präglar 

förhållningssättet vi har till de som lyckas mindre bra med att förverkliga sig själva och skapa 

sina livs narrativ.  

 

2.3 Bourdieu  
Pierre Bourdieu var en fransk sociolog, kulturantropolog och medieteoretiker. Han har 

teoretiserat angående individers tänkande och agerande genom att initiera begreppet habitus. 

Habitus styrs av olika förutsättningar som mäts i våra tillgångar i olika kapital. Han har 

identifierat fem olika kapitalformer; ekonomiskt (pengar och tillgångar), socialt (relationer 

och grupptillhörighet), kulturellt (nedärvda och tillgodogjorda kunskaper och erfarenheter 



10 

som rör alltifrån klädstil, dialekt till utbildning), humant (kunskap som kräver aktiv inlärning) 

och symboliskt (heder och ära). Det kulturella kapitalet kan finnas i tre olika former, 

”förkroppsligat” som en integrerad del av personen, ”objektifierat” genom materiella uttryck 

och ”institutionaliserat” som till exempel diplom och intyg. Individer har olika förutsättningar 

för att vinna kulturellt kapital. Det kulturella kapitalet i sin förkroppsligade form kommer att 

vara tydligast markerat av de tidigaste villkoren, men är både beroende av arvet och det 

tillförskansade meriter. Det är beroende av period, samhälle och klass och sker utan avsiktlig 

inpräntning och därmed till stor del omedvetet. Att bygga upp det och bli kultiverad kräver 

inpräntning och assimilering vilket kräver tid. Detta kapital byggs upp genom ansträngning. 

Det är därför inte överförbart till andra individer, så som ekonomiskt kapital, utan är bundet 

till individen genom förkroppsligande. Individer med högt kulturellt kapital kommer att få 

både materiella och symboliska vinster. Bourdieu menar att eftersom inte alla aktörer har 

höga kulturella och ekonomiska medel kommer inte alla heller att ha möjlighet att låta deras 

barn utbilda sig längre än vad som minst krävs för att kunna skaffa ett arbete (Bourdieu, 

1996:84). Med andra ord har inte alla samma möjligheter att göra de val, som Beck och Beck-

Gernsheim (2001) menar präglar vår tid, och därmed förverkliga sig själv och skapa 

berättelsen om sig själv. Jag menar inte att Bourdieus teorier står i strid med Beck och Beck-

Gernsheim (2001), utan att de förklarar individens förutsättningar för att göra sina val av 

exempelvis arbete. 

      Objektifiering av kulturellt kapital är överföringsbar i materiell form genom ekonomiskt 

kapital. Men för att konsumera och förstå den behövs förkroppsligat kulturellt kapital, vilket 

inte är överföringsbart (Bourdieu, 1996:86). Ekonomiskt kapital kan köpa Platons dialoger 

(kulturellt kapital i objektifierad form) men för att förstå den krävs förkroppsligat kulturellt 

kapital. På samma sätt kan en företagsledare, med ekonomiskt kapital, köpa in objektifierat 

kulturellt kapital i form av avancerad programvara. För att kunna producera något krävs det 

dock förkroppsligat kulturellt kapital. Eftersom det inte är möjligt att separera det 

förkroppsligade kapitalet från en individ så måste arbetsgivaren köpa in tjänster från en 

person som har den aktuella förmågan för att kunna producera något. Det kulturella kapitalet 

är relativt och bundet till tid och rum. En person kan uppfattas ha högt kulturellt kapital på en 

plats, men inte på en annan plats. En läsande person som existerar i en tid eller på en plats där 

majoriteten är analfabeter kommer där att uppfattas som en person med högt kulturellt kapital 

och kanske ha fördel i konkurrensen om arbete. Om personen skulle flytta till en plats där 

läskunnighet förväntades innebär inte den kunskapen samma höga kulturella kapital som på 
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ursprungsplatsen och utgör därmed inte heller en konkurrensfördel i till exempel 

arbetssökande.  

 

Exempel på vad Bourdieu definierar som institutionellt stadie av kulturellt kapital är 

akademiska kvalifikationer. Dessa är en garant, vilken aldrig kommer att ifrågasättas, till 

skillnad från en självlärd person med icke institutionaliserat kulturellt kapital som kommer att 

behöva bevisa sina kunskaper. Garanten är oberoende av bärarens personlighet. En person 

med högt objektifierat stadie av kulturellt kapital kommer alltså vinna fördelar både 

symboliskt och ekonomiskt i jämförelse med den självlärde. Ett exempel är konkurrensen vid 

en rekrytering, då ansökningarna bildar konstant följd av minimal skillnad mellan 

prestationer. I urvalsprocessen producerar rekryteraren en skarp, absolut och varaktig skillnad 

mellan dessa kandidater i separationen av den sista kvalificerade kandidaten från den första 

okvalificerade kandidaten. I situationer som rekrytering är det därför avgörande att ha 

institutionaliserat kulturellt kapital, även om den faktiska förmågan hos individerna i 

praktiken kanske är densamma. Denna institutionalisering av kulturellt kapital skapar skillnad 

mellan officiellt erkänd, garanterad kompetens och simpelt kulturellt kapital. Till skillnad från 

individen med institutionaliserat kapital måste den som är autodidakt hela tiden bevisa sig 

själv duglig. Institutionalisering har alltså makt att ålägga erkännande, vilket är avgörande vid 

rekrytering (Bourdieu, 1996:86). Det institutionaliserade kulturella kapitalets 

kontextbundenhet innebär att exempelvis kunskaper kommer att värderas olika på olika 

platser. En person som flyttar till ett nytt land kan därför bli kategoriserad som okvalificerad 

till att utföra sitt yrke som den i sitt tidigare hemland utfört. Kunskapen som i det tidigare 

hemlandet varit institutionaliserad kan i det nya hemlandet betraktas som icke 

institutionaliserad. Personen måste då genomgå ytterligare en utbildning på den nya platsen 

för att få sitt kulturella kapital institutionaliserat.  

      Socialt kapital är en blandning av potentiella och faktiska resurser som ett visst nätverk 

och en grupptillhörighet medför. Gruppen kan i vissa fall ha ett namn, ett exempel på det är 

skolklasser. Medlemskapet ger medlemmarna ett kollektivt kapital i form av en referens. 

Nätverken av relationer är en produkt av investeringsstrategier som är både medvetna och 

omedvetna och som ska vara användbara på kort eller lång sikt. Det kan handla om att 

utveckla professionella relationer med kollegor till privata relationer, vilket sker genom 

invigning. Invigningen sker genom utbyten, vilka blir till tecken av igenkänning, vilket 

reproducerar gruppen och dess bortre gränser. Varje nytt medlemskap kommer att riskera 

definitionen av och identiteten hos gruppen. Bourdieu beskriver (i min översättning) 
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hur en grupp överlever genom selekterad invigning: 

 
”Alla institutioner som är designade för att gynna legitimerade utbyten och exkludera de 
olegitimerade genom att upprätta tillfällen, (så som en mottagning eller fest), platser (utväljande 
skolor eller klubbar) eller aktiviteter (så som ex kulturella ceremonier), vilka sammanför, till 
synes slumpartat, individer som är så homogena som möjligt i alla relevanta aspekter för 
gruppens existerande och fortlevande” (Bourdieu, 1996:87).  

 

Detta visar att det med andra ord är en viktig del i rekryteringsprocessen då den som väljs in 

kommer att kunna hota organisationens identitet och varumärke, vilket de flesta företag lägger 

stora ekonomiska resurser på att producera och reproducera. Utifrån detta är det inte svårt att 

förstå varför forskning om matchning mellan person och organisation tar stor plats i fältet 

rekrytering. Det ger även en förklaring till varför många organisationer väljer att anlita 

experthjälp vid rekrytering. Som jag ser det är detta ett inbyggt problem i många 

rekryteringstjänster för att finna ”rätt person” till en organisation bör inte vara lättare för en 

extern rekryterare än en intern ledare. Det kan vara så att organisationer strävan efter att finna 

rätt person blir till den arbetssökandes ansvar att göra sig matchningsbar och därmed 

anställningsbar. I så fall kan påstås att en del av anställningsbarheten handlar om 

självpresentation. 

 

2.4 Goffman 
Som komplement till Bourdieus teorier om habitus och kapital som avgörande för våra 

preferenser, förutsättningar och agerande har jag valt att addera, den amerikanska professorn i 

antropologi och sociologi, Erving Goffmans teori om självpresentation hämtad ur hans bok 

”The presentation of self in everyday life” från år 1959. Jag anser att det är ett värdefullt 

komplement då teorin adderar förståelse om hur människor framställer sig i 

vardagssituationer, inte bara utifrån tillgång på kapital utan situationsanpassat för att den 

sociala samvaron ska flyta på. Enligt Goffman så har individer strategier för hur de framställer 

sig själva. Att vi antar olika beteenden i privata sfärer och i offentliga sammanhang tyder på 

att vi försöker styra intrycket som andra får av oss. Teorin fokuserar på intryck som vi avger 

via icke verbal kommunikation, som är kontexbunden och kan vara både avsiktlig och 

oavsiktlig (Goffman, 1959:4). Vi använder intrycksstyrning för att leva upp till de normer och 

förväntningar som finns på olika grupper i olika situationer (Goffman, 1959:6).  

      Goffman menar att situationen är avgörande för vårt beteende, att vi vissa gånger i mötet 

med vissa personer exempelvis kommer att använda intrycksstyrning för att förmedla en bild 
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av oss själva till andra där vi framstår som är ”sämre” än vad vi är. Att vi i vissa fall väljer att 

”tar ner” oss själva för att vi uppfattar att det krävs för att leva upp till den normativa 

uppfattningen om situationen och att det sociala samspelet ska flyta på. Vi anpassar alltså 

intrycket vi avger till situationen, så att vi ska vinna så mycket som möjligt i längden 

(Goffman, 1959:4). Teorin förklarar alltså inte likt Bourdieu ovan, varför vissa grupper 

kommer att preferera vissa saker och agera enligt vissa mönster. Goffman förklarar istället hur 

vi anpassar oss och presentationen av oss själva till olika situationer i relation till 

förväntningar och kontext.  

     Goffman menar att den sociala samvaron kräver samarbete mellan individer och att vi i 

offentliga situationer, på scenen, hjälper varandra för att klara av scenariot genom att bekräfta 

varandra i våra roller och förbise eventuella ”misstag” som inte passar in i den definierade 

situationen. Det kan tillexempel innebära att vi lever upp till stereotypa föreställningar om 

oss. Detta kallar Goffman för negativ idealisering. Ett sådant exempel som han tar upp är att 

kvinnliga studenter genom disinformation förmedlar bilden av sig som mindre kompetenta än 

sina manliga medstudenter. Ett annat exempel han tar upp är hur vissa afroamerikaner som 

arbetade med vad som ansågs vara ”vita arbeten” i en tid av hög arbetslöshet gick med på att 

ha lägre statussymboler än sina vita kollegor (1959:42-f). Notera att exemplen är hämtade 

från USA år 1959. Då stereotyper är kulturellt bundna till tid och plats är de därmed inte 

direkt överförbara till dagens Sverige, men principen är den samma. 

     Rekryteringssituationen kan i enligt med, Goffmans (1959) teorier om gestaltning, liknas 

vid ett skådespel som sker på en scen, vilken utgör en främre region. Ett skådespel med olika 

roller som spelar upp ett scenario där aktörerna i sina formella roller i samarbete förhåller sig 

till normer och tyst kunskap för att klara av det sociala spelet. Inför skådespelet har aktörerna 

förberett sig i en privat bakre region som liknas vid en kuliss, i detta fall i hemmet, och valt ut 

rekvisita som passar i skådespelet för att sända ut ”rätt” information om sig själv. De två 

regionerna möjliggör en intrycksstyrning. Liknelsen mellan social interaktion som skådespel 

är relevant i rekryteringssammanhang. I exempelvis en intervjusituation går individerna in i 

en roll eller karaktär som inte tillåter samma beteende som i kulisserna. De agerar enligt vad 

de uppfattar som innebär bäst chans att leda till en anställning. Hur aktörerna väljer att agera 

och vilken rekvisita de väljer påverkar alltså vilket intryck som de förmedlar av sig själva. 

Kunskap om andras (aktörers och publikens) förväntningar på scenariot och rollen förbättrar 

individens möjlighet till intrycksstyrning. Denna kunskap kan betecknas som kulturellt kapital 

(Bourdieu, 1996). Genom att sammanföra dessa teorier kan vi förstå rekryteringens olika 

delar som sociala sammanhang där vi genom att försöka förstå de vi möter försöker definiera 
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och hantera situationen utifrån våra positioner och förutsättningar.  Alla kommer inte att ha 

samma förutsättningar exempelvis vad gäller att marknadsföra sitt personliga varumärke vid 

en anställningsintervju och skaffa ett arbete. Att vara matchningsbar kan enligt detta 

resonemang handla om att ha kulturellt kapital vilket möjliggör ”effektiv” intrycksstyrning 

vilket innebär möjligheten att projicera en given definition av situationen (Goffman, 1959:6). 

En person utan kunskap om vad rollen som arbetssökande och/ eller intervjusituationen 

innebär kommer kanske inte att välja fördelaktig rekvisita och agera på ett fördelaktigt sätt i 

sin intrycksstyrning. Detta kan handla om att personer har valt fel kläder till sin 

anställningsintervju. Hälften av de rekryterare som deltagit i en studie genomförd av ett 

rekryteringsföretag, anser att det största irritationsmoment vid anställningsintervjuer med 

personer mellan 18-25 år är kandidaternas klädsel (http://www.svd.se/naringsliv/karriar/sa-

sabbar-du-jobbchanserna_8149596.svd). Kulturellt kapital i form av kunskap om rekvisita, 

klädval i detta fall, kan alltså vara en betydelsefull kvalifikation som bör beaktas på samma 

sätt som andra kvalifikationer vid matchning mellan person och organisation. Hur kandidaten 

väljer att klä sig i de bakre regionerna, kulissen, kommer dock inte att ha utslag för 

anställningen. 

 

3 Tidigare forskning inom rekrytering  
I detta avsnitt kommer jag att redogöra för tidigare forskning inom rekrytering. Det första 

området som tags upp är utvecklingen av forskning om matchning. Sedan kommer ett avsnitt 

om forskning om personlighet som kvalifikation i rekryteringsprocesser. Det sista avsnittet 

berör forskning om det arbetsrelaterade digitala nätverket Linkedins betydelse för 

rekryteringsprocessen. 

3.1 Forskning om matchning  
Här kommer jag att ta upp tidigare studier som visar på vilket sätt våra stereotypiseringar av 

grupper, fördomar och individers inbördes statusrelationer så väl som strukturella mönster i 

samhället har betydelse för attraktion för en organisation och val av arbetsgivare. Dessa 

studier är relevanta att ta upp då de ger ett underlag till förståelsen av vad utöver formell 

kompetens som är relevant för matchning mellan arbetsgivare och arbetstagare vid 

rekrytering. Studierna ämnar förklara beteendet hos arbetsgivare och kandidater då de 

försöker höja sin matchningsbarhet och på vilka grunder rekryterare konstruerar matchning. 
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De största producenterna av forskning inom rekrytering är USA, Kanada, Storbritannien. Det 

är ett forskningsfält som vuxit fram under de senaste 20 åren. Den största delen av 

forskningen är gjord inom tillämpad psykologi (Holgersson, 2004). Med psykometrisk ansats 

och statistiska mätmetoder försöker forskare förklara på vilka grunder rekryteringen 

genomförs och prediktera individers yrkes och organisationspreferenser.  

     Organisationers strävan efter att bli matchningsbara görs inom ramen för strategiskt HR-

arbete via EB. Minchington (2006), hör till de forskare som anser att en heterogen 

arbetsgrupp är gynnsamt för organisationen och att organisationer arbete med EB är ett av det 

viktigaste strategiska arbetet för långsiktig framgång. Om en organisation kan marknadsföra 

sig som en god arbetsgivare till en breddad grupp minskar risken för reproduktion av en 

homogen organisationskultur, vilken har ett smalt attraktionsspann hos potentiella 

medarbetare. Företag måste attrahera, men även klara av att behålla individuella och 

kollektiva resurser, vilka finns i organisationens humankapital, som behövs för att inta 

konkurrensmässigt försprång (Minchington, 2006:48). Detta rör inte bara kvalificerade 

tjänster. Ployhart (2006) menar att eftersom ett starkt humankapital är svårt för konkurrenter 

att plagiera så utgör det organisationers konkurrenskraft. Det är summan av de individuella 

skillnaderna som avgör verksamhetens effektivitet. Ur detta perspektiv kan även mindre 

kvalificerade arbeten och allmänna kompetenser utgöra strategiska arbeten, eftersom att det är 

svårt för konkurrenter att utveckla en aggregerad nivå humankapital (Ployhart, 2006).  

     Forskning om matchnig i rekrytering behandlar mer än hur organisationer ska utveckla sitt 

humankapital och sin kompetensförsörjning per se, genom att attrahera de mest kompetenta 

individerna, vilket studeras inom EB. Då den bäst meriterade inte behöver vara den bäst 

passande individen. I organisationers strategiska arbete med humankapital vägs ofta andra 

aspekter än ”hårda meriter” in i beslutet vid en rekrytering. Många forskare är nämligen 

överens om att det är avgörande, inte bara vem som är bäst meriterad, utan vem som passar 

bäst in i organisationen. Studier som fokuserar på Person-Organization fit (P-O fit) har 

positiva samband med medarbetares prestationer, tillfredställelse i arbetet, engagemang i 

arbetet och är negativt relaterat till personalomsättning (Gardner, Reithel, Cogliser, 

Walumbwa & Foly, 2012:586). P-O fit är den största falangen inom Person-Enviorment fit 

som även studerats med hänsyn till aktuellt arbetet, Person-Job fit (se ex Carless, 2005 som 

fått fram att P-O och P-J fit har olika betydelse i olika stadier av rekryteringen P-J har störst 

betydelse i slutet av processen och Chuang & Sackett, 2005).  

     En frekvent återkommande och väl etablerad teori om matchning vid rekrytering är 

Schneiders (1987) teori om attraktion och val, Attraction– Selection- Attriction (ASA). ASA 
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vilken utgår från att personer som attraheras av en organisation kommer att söka sig till den. 

En person som attraherar rekryteraren och den som anställer kommer att anställas och att den 

rekryterade personen kommer att stanna kvar i organisationen om den känner att den 

identifiera sig med organisationskulturen. En missmatchad rekrytering kommer att sluta med 

att den felrekryterade lämnar organisationen. ASA ger med andra ord en förklaring till ett 

kollektiv agerande i matchning inom rekrytering som kan förklara samhällsfenomen som den 

segregerade arbetsmarknaden. En av styrkorna som jag ser med teorin är att den tar hänsyn till 

hela rekryteringsprocessen, från arbetstagarens första möte med organisationen (ex via en 

arbetsannons) tills den nya medarbetaren har etablerat sig på arbetsmarknaden. Det är en 

etablerad teori inom matchning, vilka många forskare inom P-O fit förhåller sig till (se ex 

Satterwhite, Fleenor, Braddy, Feldman, Hoopes, 2009, Braddy et al., 2006, Nolan & Harold 

2010, Catanzaro et al., 2010, Warr &Pearce, 2004, Chapman et al. 2005, Herriot, 2004, 

Ehrhart & Ziegert, 2005, Goldberg, 2003, Dickson, Resick & Hanges, 2006). Kritik mot ASA 

förekommer. Bland annat från forskare som studerar P-O fit utifrån föreställningen om att 

personligheten är formbar och kommer att förändras i enighet med kulturen. Även detta utgör 

en förklaringsmodell till arbetsmarknadens segregering (se ex Satterwhite et al., 2009).  

     Inom den psykologiska organisationsforskningen avses med ”person” personlighet (ex self 

concept, eller Big five). Andra har undersökt den demografiska likheten i P-E fit, det vill säga 

likhet vad gäller medarbetares ålder, kön etnicitet etc. Tsui och O´Reilly (1989) var tidigt ute 

med sin sociologiska teori Rational demography inom Person-Group fit. De menar att 

demografisk likhet leder till positiva konsekvenser på individ och organisationsnivå, medan 

olikhet kan leda till rollkonflikter och låg samhörighet med ledaren. 

Det teoretiska ramverket Rational demography, utgår från att individer tillhörande olika 

sociala kategorier bär på olika erfarenheter. Social identity theory (SIT) är dominant på 

området och ämnar ge kunskap om kategoriernas inbördes relevans (Goldberg, 2003). Här 

problematiseras inkludering/ exkluderingseffekterna i en grupp. De som delar karaktäristika 

kommer att kategoriseras som interna och de som anses vara interna värderas högre än de 

externa som utgör ”de andra”. Att ha en arbetsgrupp med varierad demografi skulle alltså 

kunna innebära att individer som tillhör olika grupper kommer, i strävan efter att behålla 

självförtroende, att ta till strategier som steriotypisering, polarisering och projektion, vilket 

kan innebära negativa konsekvenser för arbetet (Gates & Mark, 2012). Herriot (2004) har 

studerat medarbetares sociala- och personliga identitet i relation till val av arbetsgivare och 

medarbetare, hon menar att social identitet (uppfattning om tillhörighet till sociala kategorier) 

har starka implikationer för agerande, varför det kommer att påverka valet av medarbetare och 
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arbetsgivare. En senare trend som går i linje med Beck och Beck-Gernsheim (2001) 

individualiseringsteori är att forskare antar ett processfokus som utgår från föränderlighet hos 

individerna. I denna forskning bryts kategoriseringarna upp till förmån för individerna i 

grupperna. Ett par av dessa processorienterade forskarna är Nolan och Harold (2010), de 

menar att personer har idealjag och realjag och att matchningen utgår från båda dessa. 

Idealjaget står för vem jag anser att jag skulle kunna bli, och realjaget är den jag är nu. Detta 

är olika förklaringsmodeller vilka utgår från olika perspektiv då de förklarar hur vi kan förstå 

arbetsmarknadens mekanismer i fråga om matchning. Forskare har börjat inta ett mer 

intersektionellt perspektiv som tar hänsyn till att individer inom en grupp har olika status i 

förhållande till varandra och att olika maktstrukturer samverkar. Detta motverkar 

reproduktion av endimensionella karaktäriseringar av grupper (se ex Robertsson et al., 2007, 

Baltes & Rudolph, 2009).   

 

3.2 Forskning om personlighet som kvalifikation  
År 2006 kom en metaanalys som heter ”Staffing in the 21st century: new challenges and 

strategic opportunities” som är skriven av Ployhart. Metaanalysen sammanställer forskning 

om rekrytering i den föränderliga arbetsmarknaden. Den syftar till att uppmärksamma 

svårigheterna med att hitta rätt personal till organisationer i en arbetsmarknad präglad av 

tjänster som kräver höga kunskapsnivåer, den ökande konkurrensen om sökanden och 

mångfalden av medarbetare i organisationer. I studien avsattes ett avsnitt till personlighet. 

Forskning om betydelsen av kandidaternas personligheter för lyckad rekrytering sammanställs 

i metaanalysen. Ett problem som engagerat forskade sedan sent 1990-tal är frågan om 

personlighetstesternas värde, då det anses vara enkelt att fuska i dem. Det handlar om att man 

tänker sig att kandidaterna svarar oärligt i testerna, för att de har en förförståelse om att en 

viss personlighet är mer attraktiv i relation till den utlysta tjänsten än andra. Detta har i sin tur 

engagerat forskare i strävan efter att hitta sätt att korrigera upp och kontrollera fuskande 

(Ployhart, 2006:879). Diskussionen om fusk angående personlighet är ett tecken på att 

forskningen på området utgår från en positivistisk kunskapssyn och att uppfattningen om 

personligheten är mätbar och där med även fixerad. Denna diskussion kan härledas till den 

psykologiska förståelsen av personlighetens betydelse. Detta till skillnad från den 

socialkonstruktionistiska forskningen utgår omvänt från att personligheten är föränderlig. 

Inom forskarkåren har det även debatterats om det över huvudtaget finns valida resultat för 

personlighetens betydelse för exempelvis förmågan att arbeta i grupp eller för plikttrogenhet. 
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Schmitt (2004) menar att det inte finns så mycket stöd för det. Andra kritiker menar att 

rekryterares uppfattning om matchning påverkas av arbetssökandens grad av inställsamhet 

(Chen et al., 2008). Vidare kan P-O fit liknas vid en tävling där de sökande tävlar i att vara 

bäst på att passa in i organisationens kultur genom underordning, snarare än om matchning 

(Holgersson, 2004). Detta tolkar jag som att det faktiskt finns en viss möjlighet för kandidaten 

att påverka rekryterarens upplevda matchning i en intervjusituation, och där med att påverka 

utfallet av intervjun, vilket innebär att det inte är en bedömning, utan ett samspel. Glomb och 

Welsh (2005) har visat att olikhet i personlighet mellan arbetsgivare och arbetstagare vad 

gäller kontrollbehov predikterar positiva effekter för individen. Resultaten måste dock 

relateras till rational norms, exempelvis kommer individernas ålder ha betydelse för utfallet. 

      Ur ASA, som utgår från principen om att ”lika attraherar”, och P-O fit, som utgår från att 

likhet mellan person och organisation är gynnsamt, formades frågor om vilka som anses vara 

olika och hur deras kompetenser ska tillvaratas. Med tanke på att företagsledare är en 

homogen grupp bör det bli en betydande andel kandidater som kommer att kategoriseras som 

”olika”.  

 

3.3 Sociala medier 
Den arbetsmarknadsrelaterade nätverkssajten Linkedin har funnits sedan lanseringen 2003 

och kom i svensk version år 2011. År 2012 hade de över en miljon svenska medlemmar (SvD, 

20120620). Linkedin är en betydelsefull plattform för arbetsrelaterade kontakter som har 

skapat nya förutsättningar för rekrytering. Det har gett arbetssökanden en ny möjlighet att 

framställa sig själva och att söka upp och kontakta potentiella arbetsgivare. På samma sätt har 

Linkedin gett rekryteringskonsulter, HR- avdelningar och linjechefer möjlighet att uppsöka 

kandidater och att bilda sig en uppfattning om dem innan första mötet. I och med att denna 

teknologiska utveckling med hög tillgänglighet, i utvecklade länder, har förändrat 

rekryteringens förutsättningar har det också lett till att fenomenet har studerats. Både utifrån 

hur rekryterare arbetar med research på internet och vilka konsekvenser det fått för 

selektionsprocessen. Caers och Castelyns (2011) har kommit fram till att användande av 

sociala medier i sökförfarandet kan innebära att rekryterare skapar uppfattningar om de 

arbetssökande och selekterar ut kandidater innan intervjun baserat på förutfattade meningar. 

Guillory och Hancock (2012) jämför trovärdigheten i publika och privata CVn på Linkedin 

med traditionella CVn och kommer fram till att publika CVn har mer rättvisande uppgifter på 

verifierbara uppgifter än privata CVn och de som inte finns publicerade på internet alls. Vad 
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gäller information om personlighet och privat karaktär är fallet det omvända. Det har även 

framkommit stöd för att jobbsökande individer som använder sig av internet i sitt 

arbetssökande finner arbete snabbare än andra (Suvankulov, Lau & Chau, 2012). Vidare har 

det visat sig att arbetssökanden ser en fördel att söka arbete via Linkedin, då tjänsten ger 

möjlighet att kontrollera sin självpresentation till skillnad från rekryteringsprocesser som 

sköts av rekryteringsföretag. 

     Fredrik Hertzberg har skrivit diskursanalytiska avhandlingen ”Gräsrotsbyråkrati och 

normativ svenskhet; hur arbetsförmedlare förstår en etniskt segregerad arbetsmarknad”. Det är 

ett exempel på alternativ förståelse av arbetsmarknadens mekanismer, där fokus inte ligger på 

individens matchningsbarhet eller attraktionskraft mellan arbetsgivare och arbetstagare, utan 

snare undersöker ”de individer och institutioner som pekar ut problemen, de diskursiva 

strukturer som på olika sätt bestämmer problemformuleringens form och innehåll, och de 

processer som det konkreta ”problemutpekandet” utgör.” (Hertzberg, 2003:3). Jag anser att 

infallsvinkeln är unik i sitt slag då den inte undersöker problemen med homogen rekrytering i 

sig, utan vad som från början definieras som problematiskt och hur utpekandet av 

problemfaktorerna går till.  

     I min studie tar jag med mig den samlade erfarenheten av hur individen och organisationer 

förhåller sig till rekrytering och kommer nedan att beskriva och diskutera mitt 

tillvägagångssätt, urval och etiska överväganden för studien.  

 

4 Metod  
Min frågeställning, kring hur matchning konstrueras i praktiken och mötet mellan 

arbetssökande och rekryterare respektive arbetsgivare är inte möjlig att besvara kvantitativt 

med statistik, utan kräver kvalitativa metoder. I en studie som denna skulle det vara möjligt att 

utgå från befintliga texter i ämnet. Dock är dessa ofta modell- eller schablonartade och saknar 

information om hur matchning och rekrytering faktiskt går till i praktiken. De beskriver inte 

heller hur olika involverade parter upplever och erfar att själva vara direkt och aktivt 

involverade i rekryteringsprocessen. Därför valde jag intervju som metod för att få tillgång till 

denna typ av empiriskt material. Den samhällsvetenskapliga forskningen består av en mängd 

olika metoder, vilka är mer eller mindre välavgränsade från varandra. I många fall måste de 

moduleras och anpassas för att passa den specifika frågeställningen (Bergsröm & Boréus, 

2000:35). Jag kommer att analysera mitt material med kvalitativ innehållsanalys vilken 
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beskrivs närmare under rubriken analysmetod. Jag hoppas därmed kunna bidra med relevant 

kunskap om matchning inom rekrytering. 

 

4.1 Material 
Mitt material består av tio intervjuer som alla är genomförda under mars månad och tidigt i  

april år 2013. Intervjuerna är genomförda i syfte att generera empiriskt underlag angående 

förhållningssätt till och förståelsen av matchning i rekrytering (Kvale, 1997:94). Eftersom 

syftet med studien är att undersöka konstruktionen av matchning i rekrytering, vilket är en 

övergripande frågeställning, ansåg jag det vara viktigt att få ett material som täcker in olika 

perspektiv av fenomenet. Utifrån studiens syfte finns det tre relevanta positioner i relation till 

begreppet. Dessa är för det första de kandidater som har erfarenhet av att hitta en passande 

arbetsgivare, och bli matchade mot en arbetsgivare. För det andra; arbetsgivare som har 

rekryterat kandidater och matchat mot arbetet och organisationer. Den tredje är professionella 

rekryterare som i egenskap av utomstående part förväntas tillföra något till processen. 

Sammanlagt utgörs alltså empirin av tio intervjuer, vilket är vanligt i kvalitativ forskning 

(Kvale 1997:98). För att kunna genomföra analyser i kvalitativ forskning är det viktigt att 

materialet håller hög kvalitet vilket kräver sakkunskap (Kvale 1997:99), därför valde jag att 

avsätta de första tre veckorna till att sätta mig in i rekryteringsbranschen i allmänhet och inom 

kommunikation och marknadsföring i synnerhet. Det gjorde jag genom att läsa tidigare 

forskning, bloggar, delta i event. Utöver detta uppehöll jag mig på ett rekryteringsföretag där 

jag satt med i personalmöten, deltog i aktiviteter, samtalade formellt och informellt med 

medarbetare och ägare samt hjälpte till i arbetet runt rekrytering. I strävan efter att förstå olika 

mekanismer för arbetsmarknaden, rekryteringsbranschen och rekrytering har jag även studerat 

rapporter om generationsväxlingar på arbetsmarknaden från Arbetsgivarverket, 

Svensktnäringsliv och Statistiska centralbyrån. Jag har även haft nytta av en tidigare 

genomförd forskningsfrontsanalys som behandlade homogen rekrytering från år 2012. Jag 

undersökte även överskådligt rekryteringsbranschens utveckling ekonomiskt och i antal 

uppdrag sedan 2008 med hjälp av statistik från branschorganisationen Bemanningsföretagen 

och Konjunkturinstitutet som analyserar ekonomisk utveckling. För att få en uppfattning om 

huruvida företaget som givit mig uppdraget följer den utvecklingen har jag använt mig av 

konkurrensanalysverktyg Retriever som möjliggör jämförelse mellan olika företags 

utveckling. Detta sammantaget ökade mina chanser att skapa en intervjuguide med hög 

reliabilitet, vilken jag beskriver nedan.   
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     Då studien syftar till att undersöka hur individer och organisationer förhåller sig till 

rekrytering, valde jag att intervjua individer som hade olika positioner i relation till 

rekrytering. Fyra rekryterare utgör en av grupperna jag intervjuat vilka alla arbetar med 

rekrytering på rekryteringsföretaget. De valdes utifrån arbetsuppgifter. Två av dem arbetar 

med tidsbegränsade uppdrag i form av bemanning och de andra två arbetar med 

tillsvidareanställningar. Jag inbjöd till intervjun och de fick sedan avgöra om de ville och hade 

möjlighet att tacka ja. De som valde att avböja deltagande var främst ledare och en 

rekryterare, vilka alla uppgav tidsbrist som anledning till detta. Jag har även intervjuat ägarna 

som startade företaget för tjugo år sedan för att få ett historiskt perspektiv på 

rekryteringsbranschen och förståelse för hur företaget utvecklats, vad de säljer. Dessutom 

intervjuade jag den person på rekryteringsföretaget som ansvarar för företagets användande av 

Linkedin. Fyra Ledare utgör en andra grupp som jag intervjuat. De valdes ut mot basis av 

deras långa erfarenhet av att rekrytera inom kommunikation och information. Därför sökte jag 

efter deltagare i stora organisationer som innehade tjänster som informationschefer, HR-

chefer i företag inom kommunikation och marknadsföring samt marknadschefer. Ledarna har 

jag googlat fram och i ett fall fått en rekommendation. Den tredje gruppen jag intervjuat 

består av tre medarbetare, de har jag valt ut genom att jag ville ha viss spridning mellan 

utbildningar och yrken, en grafisk formgivare, en redaktör och en som arbetar med strategisk 

kommunikation. I den här gruppen finns ett bortfall av en person som arbetar som 

pressansvarig inom en större ideell organisation. Anledningen till att personen inte deltog är 

att beslutet om tid för intervju drog ut på tiden. De yrken som ryms inom kommunikation och 

marknadsföring är homogen i vad gäller representation av kön och etniciteter, denna 

homogenitet återspeglas även bland deltagarna i studien. Av samtliga 14 deltagare i studien är 

endast fyra män och endast en person har uppgett sig ha annan etnicitet än svensk. Även om 

detta är representativt för branschen och därmed utgör ett relevant urval för min studie, så kan 

det innebära att min studie återspeglar branschen som ”kvinnlig” och ”svensk”, vilket kan 

bidra till reproduktion av normer i branschen och fortsatt homogenitet.  

 

Jag tror vidare att ett problem med mitt material kan vara att många deltagare verkar inom 

olika typer av förlagsverksamheter. Anledningen till att jag valde de verksamheterna är för att 

de genomsyras av kommunikation och marknadsföring och där med inte genom att ha en eller 

ett par kommunikatörer anställda i en verksamhet som för övrigt sysslar med annan 

produktion. I dessa verksamheter kunde jag intervjua ledare, som rekryterat ett stort antal 

kommunikatörer och medarbetare som arbetat hos olika arbetsgivare och bytt mellan olika 
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uppdrag. En annan fördel med att välja personer ur förlagsbranschen var att det är 

verksamheter som arbetar mot nischade målgrupper och där varumärkesbygge kan antas vara 

viktigt. För att få in fler aspekter av andra verksamheter hade mycket väl kunnat ha en större 

spridning av deltagare i det empiriska materialet. Detta satte dock tidsramarna stopp för. 

Initialt hade jag tänkt avgränsa mig till förlagsbranschen och hade jag hunnit etablera kontakt 

med flera deltagare när jag insåg att tjänster på medarbetarnivå till stor del inte tillsätts genom 

rekryteringsföretag och att det därför inte skulle vara en relevant avgränsning.  

     Alla intervjuer är mellan 30 och 60 minuter långa. De flesta intervjuerna är genomförda 

enskilt, utom den med de två ägarna till rekryteringsföretaget, samt med de fyra rekryterarna 

som gjordes i grupp. Intervjuerna har skett på deltagarnas arbetsplatser under våren år 2013. 

Anledningen till att jag valde att intervjua ägarna ihop var att mina frågor rörde företagets 

utveckling under en tjugoårsperiod och att deras minnen kan få stöd av varandras berättande. 

Rekryterarna valde jag att gruppintervjua för att jag var intresserad av hur individerna i 

gruppen resonerade kring mina frågor sinsemellan. Jag tänkte mig att gruppen kan bedöma 

om en individs utsaga bör kompletteras med ytterligare exempel och/ eller perspektiv och i så 

fall bidra med det. Nackdelen med gruppintervjuer är att personer kan känna sig hämmade att 

tala fritt i sällskap av andra. I det här fallet av andra som kanske har längre erfarenhet av 

arbetet eller högre status i gruppen, vilket kan innebära att inlägg uteblir helt eller förvrids för 

att stämma bättre med gruppens förväntningar på varandra och dess etablerade normer. 

Ambitionen var att alla intervjuer skulle ske på deltagarnas egna arbetsplatser. Arbetsplatsen 

representerar organisationskulturen och placerar deltagaren i ett sammanhang. I ett fall blev 

det ändå tvunget att omboka till en telefonintervju. Det innebär inte bara en förlust av 

förståelse för arbetsplatsen, utan även bortfall av kroppsspråk.  

 

4.2 Genomförande 
Under denhär rubriken kommer jag att beskriva hur jag har gått tillväga i mitt arbete med det 

empiriska materialet. Jag kommer först att beskriva hur jag skapat mina intervjuguider. 

Därefter beskrivs genomförandet av intervjuerna följt av en redogörelse av analysmetod. 

Avslutningsvis beskriver jag hur jag sökt relevant litteratur. 
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4.2.1 Intervjuguider 
När jag gjorde min intervjuguide utgick jag från relevanta teman ur metaanalysen Stuffing in 

the 21st century: New challanges and strategic opportunities av Robert Ployhart (2006). 

Ployharts sammanställning och analys av rekryteringens svårigheter och möjligheter av idag 

gav mig en god insyn i rekryteringens utmaningar, vilket var en förutsättning för att ställa 

relevanta frågor i mina intervjuer. Vidare gav dokument från Hammer & Hanborg, samt 

intervjuer med ägare och en researcher mig kunskap om hur rekryteringsföretag inom 

kommunikation och information arbetar i praktiken och en branschspecifik terminologi vilket 

underlättar utformandet av intervjuguide och intervjuer (Kvale, 1997:92-f). Jag gjorde tre 

separata intervjuguider (se bilaga 2, 3 och 4) för de tre olika intervjuperspektiven. 

Intervjuerna var semi-strukturerade med fyra, fem respektive sex övergripande frågor med 

tillhörande underteman som jag bockade av under samtalet. De fördefinierade undertemana 

gav deltagarna möjlighet att spinna vidare i sina resonemang, utan att jag behövde styra 

tillbaka dem till frågan. När deltagarna började tala om något som jag hade placerat under en 

annan fråga kunde jag enkelt bocka av det. Att på så sätt kunna hålla intervjuerna öppna var 

värdefullt, eftersom att vissa frågor rörde situationer långt tillbaka i tiden och därför krävde att 

deltagarna fick löpa sina tankelinjer ut. Undertemana gav mig kontroll på vad som berörts i 

samtalet utan att det behövde komma upp i ”rätt” ordning. 

 

4.2.2 Intervjuer 
För att få utökad förståelse för deltagarnas arbetssituation valde jag att träffa dem i deras 

arbetsmiljöer. Arbetsplatserna gav mig en del information om vilken självbild organisationen 

vill förmedla vilket är en dimension av organisationskulturen. Jag noterade mitt intryck av 

stämningen kollegor emellan, kontrollen av besökare (alltså mig), arkitektur och inredning. 

Detta gav en ram att förstå deltagarens svar utifrån. Jag spelade in alla intervjuer med 

diktafon. Inspelningen gjorde att jag inte behövde anteckna allt vad som sades och kunde 

fokusera på samtalet och notera trådar som jag ville ta upp i följdfrågor. Inspelningen tog 

endast upp ljud så mimik och gester försvann. I de fall vi ser den vi talar med sker vår 

kommunikation till stor del sker genom kroppsspråk. För att förstå intervjuerna så bra som 

möjligt transkriberade jag intervjuerna så fort som möjligt efter genomförandet. Det gjorde att 

jag kunde minnas vissa gester som betonade eller illustrerade det sagda. Det talade språket 

skiljer sig mycket från det skrivna. Omvandlingen från tal till skrift går genom min förståelse 

av materialet, bearbetningen kan därför sägas vara en tolkning av intervjun som tidigare ägt 
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rum. I transkriberingen försvinner även mycket information, så som rytm och betoningar. Det 

innebär att transkriberingen kan vara ett kritiskt moment i analysprocessen. För att förlora så 

lite information som möjligt har jag valt att transkribera intervjuerna ordagrant, med utmärkta 

pauser, skratt, gester, och harklingar. Till ord som betonats starkt har jag använt versaler. 

Upprepningar av ord och/ eller halva meningar, ser märkliga ut i skrivet format, men kan till 

viss del ibland förmedla os av känslor.   

 

4.2.3 Analysmetod 
Här kommer jag först att beskriva mina kunskapsteoretiska antaganden som analysen av 

materialet vilar på. Sedan kommer jag att beskriva mitt tillvägagångssätt. 

 

Kunskapsteoretiska antaganden  

Min analys är hermeneutisk i och med att den utgörs av min tolkning av en text. Mina 

teoretiska grundantaganden vilar på socialkonstruktionism, vilket knappast är ett oomtvistat 

begrepp. För att ringa in fältet använder jag Burrs (1995) fyra nyckelpremisser. Den första är 

en kritisk inställning till självklar kunskap, vilket innebär att kunskap inte betraktas som 

objektiv sanning, utan är en produkt av våra kategoriseringar. Den andra premissen är att 

kunskapen om världen är kulturellt och historiskt beroende, vilket innebär att identiteter och 

världsbilder är föränderliga över tid och beroende av plats. Detta ger inte utrymme för 

essensialism som utgår från att människor har en essens av stabila och äkta karakteristika och 

den sociala världen är bestämd av yttre förhållanden. För det tredje så är det sociala processer 

som skapar och upprätthåller vårt sätt att uppfatta världen. Den byggs upp av gemensamma 

sanningar och annat är föremål för kamp om vad som är sant och falskt. Slutligen finns ett 

samband mellan kunskap och handling. De sociala världsbilderna kommer att frambringa 

olika sätt att handla vilket innebär att den sociala konstruktionen av kunskap får konkreta 

sociala konsekvenser. Jag menar inte att detta innebär att identiteter och kunskap är helt 

gränslösa. Konkreta situationer har ofta snäva ramar för vilka utsagor som kommer att 

accepteras som meningsfulla och vilka identiteter som är möjliga för en individ att anta 

(Winther Jørgensen och Philips, 2010:11-f). Konstruktionismens utgångspunkt i att all 

kunskap är socialt konstruerad innebär att forskning inte kan spegla en oberoende verklighet 

där ute. Forskaren kan däremot studera olika sätt att förstå olika fenomen genom diskursiva 

raster. Konstruktionen av verkligheten utgår från användning av språket för då vi namnger en 

händelse eller grupp skapas sammanhang och verkligheten produceras. Därför ses språket 



25 

som en pågående aktivitet snare än ett färdigt system. Diskurser drar gränsen för vad som är 

möjligt att säga i olika sammanhang, de ger även möjlighet till nya associationer och logiker 

och orienterar på så vis handlande. De både begränsar och öppnar upp för nya handlanden. Att 

våra kategoriseringar och gränsdragningar kunde ha varit annorlunda, vilket skulle ha 

möjliggjort andra identiteter och världsbilder, är gemensamt för alla inriktningar av 

diskursteori och metod (Börjesson & Palmblad 2010:8-ff, Winther Jørgensen & Phillips, 

2010:30). 

     Jag har valt att analysera det empiriska materialet med en kvalitativ innehållsanalys som 

utvecklats av Graneheim och Lundman (2004). Det är en tematisk metod som bygger på en 

analysprocedur som syftar till att öka trovärdigheten i kvalitativa analyser.  

Det finns olika sätt att tematiskt analysera intervjutexter. De spridda teknikerna med sina 

tillhörande vokabulärer och definitioner av analysens moment innebär behov av noggrann 

redogörelse för analysprocessen. Den, som jag ser det, främsta behållningen med 

analysmetoden är att den tar hänsyn till både det manifesta (det i texten synliga, konkreta) och 

till det latenta (de underliggande innebörderna) innehållet i materialet. Ett ytterligare skäl till 

att jag anser att analysmetoden passar min studie är att Graneheim och Lundman (2004) 

liksom jag utgår från en kunskapssyn där verkligheten är en subjektiv tolkning och att 

intervjun måste ses som ett utbyte mellan deltagare och den som intervjuar. Texters manifesta 

och latenta innehåll är bärare av alternativa tolkningar och därför är den tolkning som 

framförs i denna uppsattas beroende av mig som tolkare.  

 

Kvalitativ innehållsanalys 

För att uppnå hög tillförlitlighet kommer jag här att steg för steg förklara hur jag gått tillväga i 

analysen av de transkriberade intervjuerna. I min beskrivning kommer jag att använda mig av 

terminologi som är hämtad från Graneheim och Lundman (2004), i egen översättning. Jag 

förhåller mig till transkskriberingarna som texter och vilka utgör olika analysenheter. De 

stycken, meningar och ord i intervjuerna som tar upp liknande innehåll och kontext bildar 

meningsenheter. Texten kortades sedan ner utan att förlora kärnan i meningsenheten, med 

andra ord har meningsenheterna kondenserats. I och med detta har jag kommit in i 

abstraktionsfasen där kondenseringen kodas. Koderna kommer då att utgöra namnen på 

meningsenheterna. Kategorier utgör kärnan i kvalitativ innehållsanalys, de ska vara utformade 

så att inget faller in under två olika kategorier och allt relevant materialet ska passa in i en av 

kategorierna. Mitt material bygger på två kategoriserier vilka baseras på om det antingen är 

organisationsnivå eller individnivå som berörs. Då rekrytering är en företeelse som är baserad 
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på två parters (arbetsgivare och arbetssökande) behov av den andre, anser jag att det är 

relevant att kategorisera perspektiven på menigsenheter och koder. Parternas olika perspektiv 

på och relation till rekrytering kommer att påverka vad som sägs och utelämnas, vilka 

problem som definieras och hur de definieras. I och med den kondenserade texten kunde jag 

utläsa teman för samtliga analysenheter. Temana är mer öppna än kategorierna i den 

meningen att meningsenheter, koder och kategorier kan passa in i flera. Det är i temana som 

det latenta innehållet i analysenheterna uttrycks. Jag har identifierat tre teman i 

analysenheterna. Dessa är gestaltning som varumärke, kvalifikationer och flexibilitet.  

     Under rubriken ”analys och resultat” kommer jag att redovisa min analys och lyfta fram 

resultat. Jag kommer att utifrån kategorierna lyfta fram likheter och skillnader som finns inom 

och mellan kategorierna för respektive tema. I vissa fall kommer jag att lyfta fram mer 

representativa citat från analysenheterna. Citaten kommer jag att analysera i relation till det 

teoretiska ramverket och i vissa fall till forskare inom fältet. Detta sätt att presentera analysen 

skapar enligt Granheim och Lundman (2003:110) trovärdighet till resultaten. 

4.3 Metoddiskussion 
Metoddiskussionen består av tre rubriker; tillförlitlighet och trovärdighet, etik och reflexivitet. 

Avsnittet ämnar diskutera metodernas relevans, för studien aktuella etiska överväganden och 

hur jag kommit att påverka studiens genomförande och resultat. 

 

4.3.1 Tillförlitlighet och trovärdighet  
Utifrån positivistisk syn på vetenskap är en mätmetod valid om den mäter det den är tänkt att 

mäta. Validitet inom den konstruktivistiska synen på forskning poängterar å andra sidan 

forskarens roll som konstruktör av ett studieobjekt och de egna perspektiven kommer att 

avgöra vilka svar som finns på frågan (Bergström & Boréus, 2000:35-f). Den modernistiska 

förståelsen av validitet har legat i tron på en objektiv värld, där kunskapen speglade 

verkligheten och det fanns ett sätt att förstå den. Den postmoderna kunskapssynen, vilken jag 

ställer mig till, har en vidgad förståelse av validitet och betraktar istället kunskap som en 

konstruktion av verkligheten (Kvale 1997:216).  

     Intersubjektivitet inom empiristisk vetenskapssyn innebär att olika forskare idealt sett ska 

komma fram till samma resultat efter att ha genomfört samma analys av ett visst material, 

vilket bygger på uppfattningen om ett neutralt observationsspråk (Bergström & Boréus, 

2000:37). Tematiska analysmetoder bygger på forskarens tolkningar och individuella 
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uppfattningar. Det innebär att mina förkunskaper kommer att färga tolkningen av 

analysenheterna. För att stärka reliabiliteten tror jag, liksom Bergström och Boréus (2000), 

därför att det vad gäller samhällsvetenskapliga metoder är viktigt med transparens och 

välgrundad argumentation, snarare än objektivitet. 

      En annan aspekt av trovärdighet är den som hanterar studiers fokus, val av kontext, metod 

och deltagare. Även hur väl materialet och analysen av det relaterar till fokusområdet 

(Granheim & Lundman, 2003:109). Det faktum att två av intervjukategorierna har en 

deltagare mer än den tredje skulle kunna innebära en risk för viss skevhet i materialet. Jag kan 

se att en ökad heterogenitet i grupperna skulle kunnat ha varit positiv då deltagare med olika 

erfarenheter kan bidra till studien och ha betydelse för trovärdigheten (Granheim & Lundman, 

2003:109). För det första är ålderspridningen inom grupperna relativt liten. Det finns även en 

överrepresentation av kvinnor i förhållande till män. Vidare är det fler etniskt svenskar i 

urvalet än i Sverige som nation. Detta kan förklaras av att den undersökta branschen även är 

homogen på samma sätt, men risken för reproduktion av branschen är ändå stor. I det här 

fallet har jag valt att förhålla mig till urvalet som representativt för det undersökta, snarare än 

till Sverige som nation. Jag anser dock att homogeniteten på arbetsmarknaden är ett problem 

ur flera aspekter. Jag har trots detta valt att utgå från strukturen i branschen eftersom att 

studiens syfte är att skapa kunskap om branschen som den är idag snarare än att påverka 

sammansättningen i den.  

 

Överförbarhet  

Eftersom att strategier för att hantera rekrytering är kontextbunden så tror jag att 

överförbarheten är begränsad till rekrytering som sker inom kulturer med liknade särdrag som 

den svenska. Jag tror även att överförbarheten av resultaten i studien är begränsade till 

upplevelsen av rekrytering inom yrken som liksom kommunikations och 

marknadsföringsyrken har en inneboende koppling till just kommunikation och 

marknadsföring. Vidare är resultaten även överförbara till arbetsmarknader som liksom den 

svenska har präglats av individualisering och flexibilitet. 

 

4.3.2 Etik 
Då det föreligger en maktrelation mellan forskaren och deltagarna i en studie finns det etiska 

dimensioner att förhålla sig till. För det första ska samhällsvetenskaplig forskning som har 

människor som deltagare syfta till att på något sätt förbättra den mänskliga situationen som 
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studerats (Bergström & Boréus, 2000:105). Detta krav anser jag vara oproblematiskt i min 

studie, då ökad förståelse om arbetsmarknaden och rekrytering gynnar alla som har en relation 

till den. Ämnet för studien är inte av känslig eller privat natur, vilket gör att det inte finns 

någon anledning att befara att den färdiga rapporten kommer att få negativa konsekvenser för 

de enskilda deltagarna (Bergström & Boréus, 2000:113). De etiska aspekterna för 

samhällsvetenskaplig forskning finns reglerade i Lag (2003:460) om etikprövning. Utöver 

lagen finns även forskningsetiska principer för humaniora och samhällsvetenskaplig 

forskning. Samtyckeskravet poängterar forskarens ansvar för dem som ställer upp i studien. 

För att säkerställa samtyckeskravet har jag berättat för deltagarna både att deltagandet är 

frivilligt, alltså att ingen är tvingad att delta i studien, och att de har rätt att avbryta när som 

helst under processen utan att riskera negativa konsekvenser (Forskningsetiska principer, 

1990:10). När deltagarna informerades om studien var den så pass väl planerad att de hade 

möjlighet att göra ett välgrundat val om deltagande. Jag informerade även om att materialet 

skulle komma att användas till en offentligt tillgänglig rapport (Forskningsetiska principer, 

1990:10). Ytterligare ett etiskt krav som aktualiserats i min process är konfidentialitetskravet. 

Från början ville det uppdragsgivande rekryteringsföretaget vara anonyma i studien. Till en 

början framstod det för mig som en utmaning då branschen är liten och nischen nästan unik. 

Under arbetets gång uppenbarade sig begränsningar med anonymiseringen. De ville 

presentera mig och använda texter skrivna av mig på sin hemsida, jag var då tvungen att 

uppmärksamma dem på att det skulle innebära att de röjde sin egen identitet. Valet föll då på 

transparens och därmed är företaget inte anonymt. I och med detta är det svårare att helt 

avidentifiera vissa deltagarna från Hammer och Hanborg, exempelvis ägarna, då det är enkelt 

att ta reda på vilka som äger företaget och de endast är två personer. Samma sak gäller den 

person som blivit intervjuad i egenskap av att vara ansvarig för samarbetet med Linkedin. 

Vidare kommer de rekryterare som deltagit i gruppintervjun inte att kunna anonymiseras 

gentemot sina kollegor, eftersom deras medverkan är inskriven i deras digitala kalender som 

alla på företaget har tillgång till. Alla övriga deltagarna är anonyma och presenterade så att 

det inte ska vara möjligt att för läsare att identifiera dem. Alla deltagare har fingerade namn 

och information om deras arbetsplatser har med hänsyn till konfidentialitetskraven hållits 

sparsam. Vissa har bett om att i förväg få läsa och kommentera min presentation av dem och 

av deras arbetsgivare. Information om personuppgifter har jag inte haft behov av att spara mer 

än i själva ljudfilerna som spelades in vid intervjuerna. Dessa digitala filer är 

lösenorsskyddade (Forskningsetiska principer, 1990:12). 
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4.3.3 Reflexivitet 
Att min utbildning har gett mig tidigare kunskap om rekrytering skulle kunna försvåra arbetet 

med att ifråga sätta vad som av mig och andra som är insatta i rekrytering anses vara 

”självklar kunskap” i ämnet. Att ha tidigare förståelse för rekrytering innebär en utmaning att 

ställa sig främmande till det empiriska materialet och ifrågasätta det självklara, vilket krävs 

för att uppnå en god tolkning av texten istället för att hitta belägg för tidigare uppfattningar. 

(Winther Jørgensen & Phillips, 2000:30). Till skillnad från en strikt positivistisk utgångspunkt 

så anser jag att den kunskap som i och med studien produceras inte är den enda möjliga 

framställningen av matchning inom rekrytering, utan snarare en version vilken blir en del av 

den diskursiva striden Winther Jørgensen & Phillips, 2010:111). 

     I studier som denna föreligger det en maktrelation mellan forskare och deltagare. Det är 

forskaren som sätter agendan genom intervjuguiden för att sedan transkribera, tolka och 

analysera materialet. Jag tror att det kan innebära en risk för att deltagarna inte alltid kommer 

att känna igen sig i citaten och analysen av dessa. Därför anser jag att det hade varit positivt 

att ge deltagarna möjlighet att läsa igenom och kommentera tolkningarna av citaten innan 

slutgiltig version av studien fastställdes. Tyvärr är tidsramarna för studien snäva, vilket gör att 

det inte finns möjlighet till det i det här projektet. För att försäkra mig om att jag förstått 

resonemangen rätt har jag under intervjuerna frågat om jag tolkar det rätt. Jag har gett de 

intervjuade möjlighet att påverka hur jag presenterar dem och deras arbetsgivare, så att de kan 

försäkra sig om att det inte är möjligt att identifiera organisationen eller dem som individer. 

Några har även bett om att få se presentationen av dem innan tryck, vilket har varit möjligt 

(Winther Jørgensen & Phillips, 2010:112). 

 

5 Analys och resultat 
Här presenteras analysen och resultaten av analysen. Citat från intervjuerna relateras till det 

teoretiska ramverket och tidigare forskning på området. Analysen och resultaten presenteras 

utifrån de teman som framkommit i kodningen.  

 

5.1 Flexibilitet ger ökat behov av kontroll 
Flexibilitet präglar mycket av dagens organisationsdesign, strategiskt HR-arbete och 

utformningar av tjänster och uppdrag på arbetsmarknaden. Sennett (2006), beskriver hur 
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organisationer har gått från att tidigare ha präglats av hierarkiska byråkratier till att anta mer 

decentraliserade, flexibla organisationsstrukturer. Exempel på organisatorisk flexibilitet är 

användande av olika typer av tidsbegränsade anställningsformer, breda 

uppdragsbeskrivningar, oregelbundna arbetstider, in- och outsourcinglösningar. För att möta 

krav på snabb förändring och omställning har organisationer valt att ha mindre bundet kapital, 

vilket även gäller humankapital. En konsekvens av detta är att allt fler företag idag väljer att 

hyra in personal till sina verksamheter, något som har medfört att personaluthyrning och 

konsultverksamheter ökat i omfattning (”Vi stärker bemanningsbranschen”, april 2011 från 

Bemanningsföretagen, Almega:1) och kommer även att fortsätta att göra det (SCB, 2012:55).  

     Ett andra uttryck för flexibilitetsorienteringen av arbetsmarknaden är att det från politiskt 

håll skapats möjlighet att bryta upp de traditionella tillsvidareanställningarna i fler och mer 

flexibla visstidsanställningar. Den utvecklingen gestaltas i Lag (1982:80) om 

anställningsskydd. Av en jämförelse av nuvarande 5§ med tidigare lydelser framgår denna 

utveckling (1995:777, 1996:1424, 2001:298, 2007:390). I boken ”Jobbguide för unga” (2013) 

som arbetsförmedlingen gett ut finns de olika anställningsformerna beskrivna. Där finner vi 

utöver tillsvidareanställning de olika typerna av visstidsanställningar. Begreppen följs av en 

förklarande text där läsaren kan lära sig skillnaden mellan säsongsarbete, timanställning, 

projektanställning, konsultuppdrag, lärling, vikariat, frilans, praktik, provanställning och att 

vara uthyrd (Arbetsförmedlingen, 2013:17-18). Vidare har det även från politiskt håll 

möjliggjorts en större flexibilitet vad gäller rekryteringstjänster. I och med Lag (1993:40) om 

privat arbetsförmedling avreglerades arbetsförmedlingsmonopolet. Avregleringen var starten 

för rekryteringsbranschens framväxt. I och med detta har inte längre arbetsförmedlingen 

monopol på att förmedla kontakt mellan arbetsgivare och arbetssökanden. Nu är det 

kundernas efterfrågan som styr utbudet av rekryteringstjänsternas utformning, vilket innebär 

en större flexibilitet och variation i utformningen av dem.  

     Ett tredje uttryck för den arbetsmarknadsrelaterade flexibiliteten är att människor i allt 

högre grad söker variation i sitt arbete. Enligt den årligen genomförda undersökningen med 

människor som arbetar med yrken inom marknadsföring och kommunikation 

”Kommunikatören 2013” så uppger 71 procent av de tillfrågade med tillsvidareanställning att 

de inom det närmaste året vill byta arbete. Uppgiften kan jämföras med år 2012 då det var 61 

procent. Andelen som kan tänka sig en annan anställningsform än tillsvidareanställning har, 

enligt samma undersökning, även ökat under 2012 från 60 procent till 64 procent år 2013. 

Beck och Beck-Gernsheim (2001) menar att individer, i dagens västerländska kultur, lever 
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sina liv i form av korta inhopp i olika sammanhang och att slå sig till ro är inte aktuellt då 

livet i högre grad kommit att handla om att gå vidare. 

     I analysen av empirin framkom flexibilitet som ett tema. I kodningen kunde jag även utläsa 

att flexibiliteten hade kopplingar till kontroll. Jag tolkar kopplingen mellan flexibilitet och 

kontroll som att organisationerna å ena sidan har ett stort behov av flexibilitet i sitt 

humankapital för att kunna agera snabbt och reagera på kontextuell förändring. För att inte 

organisationen ska förlora sina konturer och flyta ut till en ohanterlig organism med eget liv, 

uppkommer å andra sidan behov av kontroll. Det är alltså inte här fråga om Taylorism med 

kontroll över produktionen. Jag tolkar min empiri som att förekomsten av odefinierade och 

flexibla tjänster som kan ha breda uppdrag i decentraliserade organisationer med utdelegerat 

ansvar, har lett till att det har blivit viktigare att kontrollera rekryteringsprocessen och de 

medarbetare som anställs i verksamheterna. 

     Ur ledarnas perspektiv handlar mycket av det som tematiserats som flexibilitet om att 

kunna anpassa verksamheten snabbt till deras fluktuerande behov av arbetskraft. De olika 

organisationerna har olika förutsättningar för att hantera utmaningarna vilket leder till olika 

rekryteringsstrategier. Kravet på flexibilitet kommer även från medarbetarnas önskan om att 

byta tjänster och utveckla sitt personliga varumärke. Medarbetarna antar olika strategier i sitt 

förhållningssätt till de flexibla tjänsterna och rekryteringsförfarandena.  

 

5.1.1 Kontrollera rekryteringsprocessen  
Jag tolkar detta som att växlande ekonomiska konjunkturer och politiska beslut om nya regler 

till visstidsanställningar och bemanningstjänster påverkar organisationers 

rekryteringsstrategier. Stina är VD för ett nystartat bolag, vilken tillhör en större koncern i 

mediebranschen, som ”insourcar” tjänster inom bemanning, rekrytering och Employer 

Branding med en egen akademi för kunskap. Bolaget ska generera en mer kostnadseffektiv 

rekrytering, istället för att koppla in en tredjepart som får stor inverkan på rekryteringen. Med 

ett eget rekryteringsbolag i koncernen kan de behålla kunskap inom koncernen genom att 

flytta medarbetare internt och dessutom få ökad kontroll över kostnader och nya medarbetare. 

Målet är att marknadsföra koncernen som arbetsgivare, komma i kontakt med många talanger 

och bygga upp ett eget nätverk av individer som vill arbeta i koncernen. På så vis arbetar nu 

marknadsföring och HR- funktioner tätt tillsammans. I och med att EB blir allt viktigare 

föreslår Ployhrat (2006: 875) att just marknadsföring och HR bör arbeta tillsammans för bästa 

resultat. Stina menar att rekryteringarna måste hållas flexibla eftersom olika roller inom de 
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olika bolagen kräver olika rekryteringsstrategier. Till tjänster med hög personalomsättning, 

exempelvis säljtjänster, kommer bolaget att ha konstant pågående löpande rekryteringar. Då 

dessa roller är snarlika inom alla bolag är det möjligt att standardisera dessa och arbeta mer 

effektivt med bemanning. Till smala tjänster kommer kanske deras eget nätverk inte att räcka 

till. I dessa fall kommer de att behöva ta in en tredje part i form av rekryteringsföretag. Jag 

tolkar detta som att i de fall då flexibiliteten i tjänster är hög i den mening att det är möjligt att 

utforma tjänster så att medarbetare kan flyttas mellan bolag, och medarbetare gör korta 

inhopp i olika bolag och lämnar koncernen relativt snabbt, är det möjligt att genom 

standardisering ta kontroll över rekryteringsprocessen. När det handlar om löpande 

rekryteringar är det möjligt att uppnå kostnadseffektivitet genom att koncernen själv 

kontrollerar rekryteringsprocesserna och bemanningen. Till de mer specifika tjänsterna, vilka 

det görs färre rekryteringar till, är det däremot mindre kostnadseffektivt att lägga resurser på 

att bygga upp nätverk än att köpa in tjänster från en head hunter. 

      Lina arbetar på en HR-avdelning som personalspecialist på ett dotterbolag (som verkar 

inom förlagsbranschen) till en branschorganisation. I Linas verksamhet har man gjort 

omstruktureringar som reducerat antalet anställda från cirka 500 år 2011 till att vara cirka 300 

medarbetare idag år 2013. Hon berättar om deras strategi för rekryteringsarbetet. Till skillnad 

från Stina, så har bolaget valt att köpa in ”de enklare rekryteringarna”, vilka är liknande i 

bolagets olika verksamheter, från ett bemanningsföretag. De har, till skillnad från Stina, valt 

att sköta de mer specialiserade rollerna själva. Även då HR-avdelningen sköter 

rekryteringarna kan de ta in extern hjälp till vissa delar av processen, exempelvis för 

researchtjänster. Att outsourca rekrytering för enklare tjänster är ett annat sätt att hantera 

tjänster med stor personalomsättning. Jag tolkar det som att Linas organisation anser att det 

till tjänster som klassas som ”enklare rekryteringar” med hög personalomsättning, inte är lika 

viktigt att kontrollera vilken person som blir rekryterad. Detta eftersom att personen endast 

gör ett kort inhopp i organisationen och då inte i kärnverksamheten, utan som exempelvis 

säljare. De ”enklare tjänsterna” i Linas verksamhet präglas alltså av hög flexibilitet (korta 

inhopp och medarbetaren kan flyttas mellan olika bolag i koncernen, då arbetet är liknande) 

och låg kontroll (Linas verksamhet släpper kontrollen på vem som anställs, eftersom 

medarbetaren inte förväntas finnas kvar i organisationen på sikt).  

     Peter berättar om ett tredje sätt att hantera flexibilitet och kontroll i rekryteringar till olika 

typer av tjänster. Peter är HR-chef för den skånska delen av ett medieföretag. Hans 

verksamhet har cirka 350 medarbetare. Han har liksom Sara alltmer börjat bygga upp och 

använda en egen databas för rekryteringar. Detta görs dock, till skillnad ifrån Saras 
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verksamhet, helt internt inom organisationens HR-avdelning. Peter berättar att de sällan 

använder rekryteringsföretag då de tillsätter tjänster. Peter har byggt upp ett eget nätverk av 

cirka 2500 spontanansökningar som kommer in via mejl till honom. Peter anser att databasen 

är bra att plocka medarbetare ur till framförallt kortare inhopp med snabba tillträden. Då deras 

eget nätverk inte räcker till, vilket är främst i fråga om högre tjänstemannatjänster kan de 

ibland ta in extern hjälp, främst till söktjänster. Även till de högre tjänsterna väljer de att göra 

den större delen av arbetet själva.  
Nu är det ju så att vi gör väldigt mycket av rekryteringen själva även om vi anlitar ett 
rekryteringsföretag och då är det till dehär högre tjänsterna. Även då så gör vi testerna själva, vi 
tar vid ganska snabbt och det beror dels på att vi vill ha in rätt person, vi måste ha den processen 
intakt. Vi är nog rätt så noggranna (ur intervju med Peter). 

 

Jag tolkar det som att behovet av kontroll över processen och att rekryteringen blir gjord på 

”rätt” sätt och att ”rätt” person hittas leder till att man väljer att göra rekryteringen själv.  

 

5.1.2 Kontrollera kandidater 
Peter, som ovan beskrivit behovet av att kontrollera rekryteringsprocesserna upplever däremot 

inte att hans organisation har behov av att kontrollera kandidaterna. När jag frågar honom om 

de ibland köper in tjänster som bakgrundskontroller av kandidaterna som kommer till 

slutfasen i rekryteringsprocessen, berättar han att han inte upplever att behov av kontroll 

finns. Resonemanget inleds med att Peter påpekar att det är resurskrävande att göra 

bakgrundskontroller och att de istället väljer att lita på att de sökande är ärliga. Min tolkning 

av det sammantagna resonemanget är dock att oviljan till bakgrundskontroll av kandidaterna 

dessutom kan härledas till verksamhetens etiska överväganden. Peter berättar att de i hans 

verksamhet valt att inte googla arbetssökanden. Vidare menar Peter att organisationen har ”en 

väldigt positiv människosyn” (ur intervju med Peter). Peter resonerar om kopplingen mellan 

kontroll och förtroende:  
Vi är ett företag som är rätt så jordnära. Vi värnar om människan också, det är inte bara business. 
Det tror jag kanske skiljer oss lite... Vi har ingen ingång där vi utgår från att vi är motparter, utan 
vi är medarbetare allihopa, vi ska bidra till organisationens mål. Det här med kontroll och så, det 
är ingen stor grej, det är det inte. Med vår rekryteringsprocess så tycker jag att vi kvalitetssäkrar 
vår rekryteringsprocess tillräckligt. Bara den vägen. Än så länge har jag inte haft någon 
anledning att omvärdera det. Det har fungerat bra (ur intervju med Peter). 

 
Sara har andra tankar om behovet av att kontrollera eventuella medarbetare innan anställning. 

Hennes erfarenheter av att individer har haft oärliga syften med anställningar i hennes 

organisationer har lett till att hon nu anser att det nu är nödvändigt att genomföra 
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bakgrundskontroller på i princip alla tjänster. Här är det inte fråga om en googling, utan mer 

avancerade kontroller av deras potentiella medarbetare. 
Sara: Vi kommer ta ur olika, vad ska jag säga, den standard modellen, det handlar ju om att 
smala in information från olika offentliga brottsregister. Men sen finns det ju möjligheter, 
beroende på roll, att göra mer omfattande och unika kontroller. (…) (V)i kommer att ha det som 
en del i vår kvalitetssäkring, det har tyvärr funnits några tillfällen då icke önskvärda personer har 
velat ta sig in (…). Kriminella intressen för att vara mer konkret då. 
 
Karin: Det här känns som, för mig, jag har ju ingen erfarenhet, men som det har blivit mer nu, 
större att? 
 
Sara: Ja, jag upplever det. Jag har inte stött på det tidigare, utan att, lite granna det här med, vad 
ska vi säga, förfalskade meriter och så vidare, med internet och allting, det har ju pågått i några 
år (ur intervju med Sara).  
 

 
I och med olika anställningsformer kan arbetsgivare minimera risken för att ”fel person” 
rekryteras in i organisationen tillsvidare.  
 

Vi har ibland rekryterat på rekommendation, men de festa rekryteringarna har gått via annons, 
antingen via att vi har rekryterat in någon som vi hyrt in av en rekryteringsfirma, och så har vi 
sett det som en provperiod, eller så har vi provanställt och gått genom annonsering och urval och 
sådär (ur intervju med Johan). 

 
Den teknologiska utvecklingen har inneburit att medarbetare har större möjligheter att både 

hota eller motarbeta arbetsgivarens identitet och fuskande med meriter. Samma utveckling har 

även medfört nya möjligheter för att kontroll av medarbetare. Linda berättar att de generellt 

inte gör bakgrundskontroller av potentiella medarbetare innan anställning. När jag frågar om 

de inte googlar på kandidaterna svara hon: ”Jo, DET kan folk göra, alltså absolut! Så absolut 

det kan de göra. Men det här att göra en granskning av någon, det gör vi inte” (ur intervju med 

Linda).  

     Goffman menar vi är medvetna om att andra försöker styra intrycket de ger och avger. Så 

även om vi får ett gott intryck av en person kan vi känna misstänksamhet mot andra och undra 

om de döljer något. När personer som vi möter vill veta mer om oss än vi visar upp i de 

intryck vi avger kan de använda olika strategier för att avslöja oss (Goffman, 1959:7). Jag 

tolkar det som att den ökade efterfrågan på tjänster som bakgrundkontroller av olika slag vid 

rekrytering kan ha ett samband med att vi marknadsför oss alltmer i rekryteringssammanhang. 

Vad gäller rekrytering är processen uppdelad i en marknadsföringsdel, där arbetssökanden 

försöker sälja in sig hos rekryteraren och ger ett uttryck och skapar ett intryck hos den 

rekryterande. På samma sätt försöker organisation i ett första läge sälja in sig som attraktiv 

arbetsplats hos den arbetssökande. Om den rekryterande attraheras av den sökande kommer 

den gå vidare till nästa steg i processen. Om den arbetssökande är fortsatt attraherad kommer 

den att följa med vidare i rekryteringsprocessen, vilket leder in till nästa del av 
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rekryteringsprocessen. Del två innehåller element av kontroll där parterna vill kontrollera 

varandras intrycksstyrning. Den rekryterande granskar då den sökande genom att kontrollera 

den arbetssökandes referenser, dess facebook profil och olika intyg med mera för att validera 

intrycket som avgetts vid intervjun. Samtidigt kanske den rekryterade gör liknande 

efterforskningar på organisationen för att kontrollera att det är en trygg arbetsgivare. I det 

läget har inte längre parterna kontroll över vilket intryck den rekryterande får av denne. Om 

det finns en allt för stor diskripans mellan de bilder som framkommer så finns risk för att 

parternas trovärdighet inför varandra blir så lågt att avtal inte kommer att ingås. Därför finns 

det en gräns för hur hårt organisationer och arbetssökande kan sälja sig. 

 

5.1.4 Flexibilitet i rekryteringstjänster 
I och med att organisationerna har olika förutsättningar för sina rekryteringsstrategier så 

behöver rekryteringsföretagen vara flexibla i de tjänster som de säljer. Ökad konkurrens inom 

rekryteringsbranschen tillsammans med att organisationernas krav på rekryteringstjänster har 

förändrats innebär att det inte längre är möjligt att standardisera förfarandet i samma 

utsträckning som förr. Rekryterarna beskriver att de nu försöker möta kraven på flexibilitet 

genom att frångå den definierade arbetsprocessen:  
Petra: Samtidigt har vi ju pratat om det väldigt mycket den senaste tiden, och den kan ju frångås 
väldigt mycket. Det är ju ganska fritt att frångå den nu mera. Det var inte det tidigare. Vi har sett 
ett behov av ökad flexibilitet när vi har varit ute bland kunder, efterfrågan har blivit tydligare och 
tydligare (…) (V)i har en ökad konkurrens, en ökad prisdiskussion… En ökad flexibilitet som vi 
känner av från kunderna (…) (ur gruppintervju med rekryterare). 

 
Stina menar att den största förändringen i arbetet med rekrytering som hon noterat utifrån 

hennes två decennier långa erfarenhet av HR-arbete är en ökad flexibilitet i 

rekryteringsförfarandet. Från att arbetet utfördes av en HR-avdelning enligt standardiserade 

modeller har det nu flyttats ut till linjechefer, som själva rekryterar på sätt som passar dem. 

Att plocka bort HR-funktionen i verksamheter och portionera ut ansvaret på linjechefer är ett 

uttryck för minskad byråkrati och ökad flexibilitet som Senett (2006) beskriver. 
Och vilken typ av support finns till chefer som rekryterar? Det är min erfarenhet att det ser 
väldigt olika ut. Och det här med att det finns ett sätt att rekrytera och en metod som vi bestämt 
oss för. Nja, skulle jag säga. Det sker på många olika sätt. (…) (M)ycket beroende på 
rekryterande chef, vad hon/han har för erfarenheter och kunskaper, vad det är för typ av roll och 
så vidare (ur intervju med Stina). 

 
I organisationer som saknar HR-avdelningar där istället linjechefer rekryterar sina 

medarbetare kan det finns minskat stöd vid och kunskap om rekrytering. I dessa 

organisationer torde det finnas behov av externt stöd i arbetet med rekrytering. Kundens 
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efterfrågan av coaching är något som framkommit i flera av intervjuerna med kunder. Detta 

skulle kunna tyda på att kunderna i framtiden inte bara vill ha hjälp med att tillsätta en viss 

tjänst, utan även med mer övergripande rekryteringsarbete.  

5.1.5 Flexibilitet i arbetssökande 
Organisationernas användning av alltmer varierade rekryteringsförfaranden skulle kunna 

innebära konsekvenser i form av att arbetssökande påverkas till att bli mer varierade i sina sätt 

att söka arbeten. Sophie arbetar med strategiskt kommunikation i en mediekoncern, hennes 

beskrivning av hur hon fick sin nuvarande tjänst utgör ett illustrerande exempel: 
Jag sökte det. Via ”ideella jobb” tror jag att det var. Nått sådant här socialt nätverk… Det är 
mycket ideella verksamheter som skickar ut sina jobbannonser där. Det är deras nätverk, som 
arbetsförmedlingen fast som Twitter, där man postar sina annonser och det kostar 50 spänn och 
så kan man sprida det. Så jag såg det på Facebook tror jag (…) Jag åkte till Paris på semester, så 
fick jag samtal, eller nej, mejl var det nog, sen kom jag på intervju här och en dag senare fick jag 
jobbet (ur intervju med Sophie). 

 
Sophie illustrerar den teknologiska utvecklingens betydelse för flexibiliteten i arbetssökande 

och i organisationers arbete med rekrytering. Den nya tekniken kan ge billiga och effektiva 

lösningar till organisationer som står inför en nyanställning. Genom att sprida annonsen via 

sociala medier får organisationen ut sitt budskap till vänners vänner, vilket är ett större antal 

individer än i den rekryterande ledarens personliga nätverk. Spridningen blir antagligen mer 

begränsad än om annonsen skulle publicerats på AMS, i branschmedier eller på ett 

rekryteringsföretags webbplats. Genom denna selektiva spridning, i detta fall till de som 

antingen har intresse av att arbeta i just den ideella sektorn och därför har koll på annonser på 

ideella jobb alternativt är organisationens vänner eller deras vänner, är sannolikt de som ser 

annonsen personer som i större utsträckning har överlappande identitet med organisationen. 

De som inte har dessa preferenser sållas bort redan innan de sett annonsen. På så vis har 

antalet kandidater reducerat till att endast omfatta en grupp individer som sannolikt har mer 

gemensamt med organisationen än den genomsnittliga arbetssökanden. Ur organisationens 

perspektiv kan jag dra slutsatsen att det finns både fördelar och nackdelar med 

rekryteringsstrategin. Fördelen kan vara att ett mindre antal ansökningar med större 

träffsäkerhet är mindre resurskrävande att administrera. Vidare kan de kandiderande förväntas 

ha en generellt högre matchnig och identifikation med organisationen, vilket enligt ASA 

kommer att leda till att de väljer att stanna kvar i organisationen längre, på sikt ger en mer 

gynnsam rekrytering för organisationen. En nackdel jag identifierat är att organisationen 

sannolikt kommer att nå ut till personer som har höga sociala kapital, snare än de med hög 

yrkesskicklighet, vilket endas är en fördel om de två sammanfaller i en roll som kräver att 
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medarbetaren innan anställning har stora personliga nätverk. I andra fall riskerar 

organisationen att missa många kompetenta arbetssökanden, då det kan finnas skillnader i hur 

arbetssökanden uppfattar annonser som är publicerade via sociala medier. Det finns forskning 

som tyder på att uppfattningar och teknologiska tillgångar skulle kunna skilja sig mellan 

åldersgrupper (Davison, Maraist & Bing, 2011). Från denna rekryteringsstrategi drar jag 

slutsatsen att för individer som vill ha ett nytt arbete innebär detta att god kunskap om mindre 

arbetsrelaterade annonssidor och stora sociala nätverk är fördelaktiga verktyg i jakten på ett 

nytt arbete.  

 

5.1.6 Flexibel arbetsmarknad kräver (och ger?) flexibel personlighet 
Att inte kunna planera sitt liv på längre sikt är en konsekvens av korta anställningar med 

inhopp i olika verksamheter. Detta leder till, som Senett (2006) beskriver, att individer kan få 

svårt att se sin livsberättelse framför sig, vilket kan skapa stress. Viktoria beskriver hur hon 

tidigare upplevt stor stress som en konsekvens av korta anställningar. Efter sju år i arbetslivet, 

och en rad olika anställningsformer på olika arbetsplatser i olika delar av landet, känner hon 

nu att hon kommit fram till en punkt när hon inte längre berörs av den stressen på samma sätt. 

Detta skulle dels kunna bero på att hennes personlighet har anpassats och formats i enighet 

med vad Senett kallar en konsultpersonlighet, och dels att hennes personliga varumärke 

stärkts i och med meriter, referenser och kontaktnät hon tillgodogjort sig via de olika 

anställningarna. Med ett starkare personligt varumärke kan hon ha lättare att söka arbete. Om 

fyra månader går Viktorias nuvarande anställning ut. Under intervjun frågar jag henne om hon 

har börjat söka arbete, då svarar hon så här: 
Nej, alltså jag trivs ju bra där jag är och det vill jag nog fortsätta med. Jag söker ju inte aktivt 
andra jobb. Utan, ja, det är väl i fall nått dyker upp som verkar roligt som jag hoppar på det. Men 
jag söker inte aktivt. Jag har ju jobbat mycket men alltid haft vick, man blir ju immun mot den 
där oron. Det bara är så. Jag går ju inte och längtar efter att få fast jobb, utan det känns som 
samma sak som att vara vikarie (ur intervju med Viktoria). 

 

Om det finns en föreställning hos medarbetare om att de förväntas vara flexibla kommer de 

enligt Goffman att försöka styra intrycket de avger åt det hållet. När de styr intrycket som de 

avger och agerar på ett sätt så andra uppfattar henne som flexibel reproduceras normer om 

flexibilitet, vilket stärker dess diskursiva position vilket innebär att fler kommer att agera i 

enighet med normen. Enligt Bourdieu så präglas vårt kulturella kapital både på arv och på 

miljö. Så om en individ dessutom vistats i en miljö där otrygga och flexibla anställningar är 

norm, exempelvis i samband med utbildning och i umgänge med studiekamrater, så kommer 

detta att prägla dem och inkorporeras i deras person. En individ som vistas i en kultur med 
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hög acceptans för flexibilitet i arbetslivet kommer kanske inte bara att acceptera faktum, utan 

även påverkas och utveckla sin person i enighet med detta. 

     De flexibla personerna strävar efter att ”gå vidare” och har en längtan till nästa anställning, 

som Beck och Beck-Gernsheim (2001) beskriver det. Att medarbetare efterfrågar korta 

anställningar är en annan förklaring till de tillfälliga och otrygga anställningarna. Att 

medarbetare är förändringsbenägna och har behov av att flytta på sig ligger dock utanför 

organisationernas kontroll. Den organisatoriska strävan efter flexibilitet är som ovan nämnts 

en strategi för att minska bundet kapital och undvika för stora utgifter då konjunkturen eller 

efterfrågan av deras varor och/eller tjänster sjunker. Eftersom rekrytering är dyrt så finns det 

för de flesta företag inget egenvärde för organisationer att ha en hög personalomsättning. För 

medarbetare finns det skäl för att byta anställningar ofta eftersom det kan innebära nya 

erfarenheter vilket stärker det personliga varumärket. För arbetsgivare innebär det att de måste 

skapa incitament för medarbetare att vilja stanna kvar i verksamheten. En strategi för att 

behålla medarbetare är genom organisationers arbete med lojalitet från sina medarbetare 

(Bengtsson et al. 2009). Arbetet går ut på ett stärka känslan av att vara ett ”vi” inom 

organisationen. Detta görs dels genom utveckling av Employer Branding (se def nedan). Jag 

menar att genom att implementera en lärande organisation där medarbetarna kan utveckla och 

skapa mervärde till sina personliga varumärken inom organisationen istället för att byta 

arbetsgivare för att få bredda och/ eller specialisera sig kan organisationer ta kontroll över 

personalomsättningen. Behållande av personal är alltså en utmanig kopplad till rekrytering. 

Dels för att nyrekrytering är en resurskrävande process och dels för att det innehåller element 

av risktagande. Nyrekrytering som kan innebära olika element av hot mot organisationen, 

exempelvis i form av att opportunister får tillgång till känslig information eller att de individer 

som anställs kan komma att utmana organisationens identitet och/eller varumärke (Bourdieu, 

1996). Därför innebär arbetet med rekrytering, idag mer än förr i de mer stabila 

organisationerna, även att undvika personalomsättning vilket innebär att undvika 

nyrekryteringar. Sara beskriver detta såhär: 
Så det handlar ju både om att vara aktiv i sitt arbete med att attrahera de kandidater man vill ha, 
ha en bra process för att rekrytera dem, men sen också jobba aktivt på olika sätt för att behålla 
duktiga medarbetare. Så att allt detta är en kedja där man inte bara kan jobba med det ena benet 
utan måste jobba med helheten (ur intervju med Sara). 

 

Min slutsats av detta är att dagens organisationer är utsatta för snabba förändringar. Dels 

eftersom att den globala ekonomin innebär en inbyggd känslighet då att företag påverkas i 

större utsträckning av globala konjunkturer. Dessutom innebär den globala ekonomin att 
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konkurrenssituationer kan förändras snabbt genom uppköp och fusioner vilket ställer större 

krav på flexibilitet på organisationers humankapital. Detta har inneburit att en 

flexibilitetsnorm har etablerats på arbetsmarknaden vilken kommit att ställa krav på 

medarbetares flexibilitet. De flexibla anställningarna innebär en otrygghet för medarbetarna, 

vilket gör att de måste utveckla sin förmåga att få arbete, att bli anställningsbara och kunna 

konkurera om arbeten. Processen att söka arbete sker mer kontinuerligt. För att förbättra 

chanserna till att få arbete utvecklar de sina personliga varumärken. Ett sätt att göra det är att 

samla på erfarenheter från olika anställningar, vilket skapar behov av korta anställningar.  När 

medarbetare är benägna att flytta på sig utefter sina egna behov får organisationer en 

personalomsättning som de inte kan kontrollera. För att få tillbaka kontrollen över sitt 

humankapital utvecklar de sina EB och försöker implementera en lärande organisation.  

     De resultat jag vill lyfta fram av analysen här är för det första att organisatorisk flexibilitet 

leder till ökat behov av kontroll av rekryteringsprocessen och de som kandiderar till utlysta 

tjänster. Det andra resultatet jag vill lyfta fram är att byråkratiernas nedmontering som lett till 

ökad flexibilitet innebär att variationen i rekryteringsförfarandet ökat, vilket innebär att 

arbetssökande måste bredda sina strategier när de söker arbeten. För det tredje att den 

teknologiska utvecklingen inneburit ökad diversitet vad gäller rekryteringsförfaranden. Den 

nya tekniken har även inneburit ökad möjlighet att kontrollera arbetssökanden. Ett fjärde 

resultat jag vill ta upp är att vissa organisationer har börjat bygga upp och använda sig av egna 

nätverk av arbetssökanden. Detta har de gjort för ökad ekonomisk effektivitet, ökad 

tidseffektivitet och för att de då tänker sig att det endast anställs personer som vill arbeta hos 

just dem, genom att de aktivt sökt sig till just dem. En femte aspekt av vad de mer flexibla 

organisationerna har inneburit för rekryteringsbranschen som jag uttolkat av analysen är att nu 

när organisationer är mer flexibla och mer situationsanpassade är inte längre rekryteringen 

lika standardiserad. Detta leder till att rekryteringsföretagen måste möta efterfrågan på att 

sälja delar av processer och bli mer flexibla även dem. Slutligen vill jag lyfta fram att de 

flexibla organisationerna kan ha en normativ verkan på medarbetares agerande vilket i 

längden kan innebära att organisatoriska utmaningar i form av att kontrollera dess 

humankapital. 
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5.2 Självgestaltning och varumärke för person och 

organisation  
En parallell utveckling till flexibilitet på arbetsmarknaden är individualisering. Ett uttryck för 

detta är enligt Beck och Beck- Gernsheim (2001) att människor jagar nästa anställning istället 

för att slå sig till ro. Ett sätt att öka anställningsbarheten är att utveckla personliga varumärken 

som sedan marknadsförs mot arbetsgivare. Rekrytering inom kommunikations och 

marknadsföringsyrken är speciella i så måtto att många av individerna är utbildade i 

kommunikation och marknadsföring vilket ger god kunskap om hur de kan marknadsföra sig 

själva på arbetsmarknaden. I jakten på en anställning marknadsför medarbetare sig själva som 

optimala medarbetare. Detta sker i alltifrån säljkurser för arbetssökanden via 

arbetsförmedlingen till kurser inom högskoleutbildningar. Förr marknadsförde 

arbetssökanden sig själva i arbetssökandeprocessen genom ett personligt brev och vid en 

eventuell intervju. Idag underhåller och utvecklar individer sina personliga varumärken 

dygnet runt på privata hemsidor och/eller via profiler på professionella nätverkssajter som 

exempelvis den, i Sverige, populära plattformen Linkedin. Den digitala utvecklingen har 

skapat möjligheter för den framväxande nätverkskulturen vilken kan relateras till 

marknadsorienteringen då nätverket kan förstås som en del av det som Pierre Bourdieu kallar 

individers sociala kapital (jfr Bourdieu, 1986:86).  

     Också på organisationsnivå finns avtryck av arbetsmarknadens marknadsorientering. Ett 

exempel på uttryck för det är att arbetsgivare börjat marknadsföra organisationen som en 

attraktiv arbetsgivare, vilket går under benämningen Employer Branding (Ployhart, 2006:871-

f). För att organisationer ska kunna stärka sina Employer Brands måste de arbeta för att skilja 

sig från andra arbetsgivare. Det kan bland annat göras genom att etablera en lärandekultur, 

vilket innebär investeringar i organisationens humankapital, alltså det medarbetare tillför 

organisationer i form av exempelvis kunskaper, förmågor, engagemang och värderingar 

(Bratton & Gold 2007:8, 210). Employer brands kan även byggas upp genom att stärka 

identiteten och kulturen i organisationer. Organisationer som satsar på att uppnå effektivitet 

och lönsamhet genom humankapital kallar Bengtsson et al (2009) för idébaserade 

organisationer. Fördelen med att investera i humankapital är att det genererar en unik kultur 

som inte är möjlig för konkurrenter att ta efter. Då lärandekulturen är implementerad 

reproduceras den genom att attrahera nya kompetenta medarbetare, vilka har förutsättning att 

fortsätta att utvecklas inom organisationen (Minchington, 2006:50). 
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     Nedan kommer jag att redovisa analysen och resultatet av de delar av intervjuerna som 

faller under temat ”Självgestaltning och varumärke, av person och organisation”. Till stor del 

handlar temat om individers och organisationers marknadsföring av sina varumärken. I detta 

avsnitt kommer jag även att ta upp hur arbetet med EB och hur rekryteringsföretagens 

tjänsteutbud kan komma att påverkas av förskjutningen från att hitta talanger till att sälja in 

sin talang. 

     Det personliga brevet är en klassisk del av processen att söka arbete. I det personliga 

brevet väljer den arbetssökande vad mottagaren ska få veta om den som söker arbete. Inte 

bara vilken information som presenteras och vilken som utelämnas har betydelse, utan även 

med vilka ord den beskrivs kommer att påverka vilken bild som, för att använda Goffmans 

terminologi, avges. För Minna, som läst journalistik- och mulitimedia programmet, var det 

inte självklart hur hon skulle sälja in sig hos arbetsgivare efter sin examen. Minna berättar att 

hon sökte många arbeten innan hon fick sin första anställning. När hon valde att förändra sitt 

personliga brev och anlade en annan ton fick hon napp. 
Men jag skickade väl in en ansökning där jag hade skrivit en formulering som dom tyckte var 
intressant… Ja, men just det. Jag hade ju sökt massor med jobb och inte riktigt fått napp, så hade 
jag ändrat hela min jobbansökan och den var väldigt framåt såhär: driven tjej, blabla. Känns lite 
klyschigt idag, men jag tror att det var nått sånt (ur intervju med Minna). 

 

Jag tolkar det som att Minna knäckte koden för mer attraktiva personliga brev. Hennes meriter 

var de samma och förutsättningarna runt hennes arbetssökande hade inte förändrats, men när 

orden hon använde för att framställa sig själv med byttes ut, fick hon ett arbete som var 

relevant för hennes utbildning.  

     Att Stina och Peter börjat använda egna databaser av spontanansökningar som de mottagit, 

menar jag, kräver ett samspel mellan arbetsgivare och arbetssökanden. Jag tolkar det som att 

det bygger på ett samförstånd mellan parterna att ansökningar om arbete inte skickas till en 

specifik utlyst tjänst, utan snarare till en specifik organisation. De arbetssökande som väntar 

med att höra av sig till en arbetsgivare tills de har en utlyst tjänst kommer i dessa fall troligen 

inte ha lika goda chanser att få ett arbete. När Sophie var i slutfasen av sin utbildning i 

strategisk kommunikation ville hon ha ett arbete inom reklam. Hon saknade nätverk och 

kontakter i branschen. Hennes strategi för att få arbete var att hon skickade in 

spontanansökningar till arbetsgivare inom kommunikationsbranschen. 
Jag valde såhär, om jag nu ska jobba med kommunikation, vilka ställen vill jag då vara på? Och 
gick igenom Sveriges kommunikationsbyråer, alltså olika listor och betade av. Sen skrev jag 
personliga brev till personer på arbetsplatserna. (…) Men mycket denhär processen att det gååår 
inte jag fåååår inga jobb! Jag skickade jättemånga sådana brev, kanske över 100. Och jag har ju 
inga kontakter på det sättet (ur intervju med Sophie). 
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Även Viktoria, som arbetar som grafisk formgivare, har stor erfarenhet av att skriva 

spontanansökningar, när jag frågar om hon använt sig av den strategin för att få arbete svarar 

hon ”Ja, det har jag verkligen gjort” (ur intervju med Viktoria). Hon berättar att hon inte i 

förstahand hört av sig till arbetsgivare som hon upplever som attraktiva arbetsgivare, utan att 

hon valde ut verksamheter som funnits på den ort hon har velat arbeta. Jag tolkar det som att 

det finns andra inslag i spontanansökningar än i ett mer traditionellt arbetssökande med svar 

på utlyst tjänst. Jag tolkar det som att spontanansökningarna inrymmer inslag av långsiktighet 

och att sälja in ett behov. Likt en konsult säljer arbetssökanden in sina kunskaper, förmågor, 

kapaciteter, personligheter för att locka till anställning. Arbetet med att finna ett arbete kräver 

således kunskap om marknadsföring, vilket Sophie förklarar så här: 
Sophie: Jag är bra på två saker; skapa ett behov av att de behöver mig. Men också att jag har 
lösningen.  
 
Jag: Sälja in, helt enkelt? 

 
Sophie: Ja, jag tror det, på ett sätt, ja. Men samtidigt så har jag inte, jag låter inte så säljig när jag 
säljer, utan jag försöker börja med behovet sen resonerar jag mig fram till saker. Jag utgår inte 
från att jag har svar på allt. Utan jag pratar mig fram och jag tror att det är en öppenhet som 
möjliggör, dels för mig men framför allt kanske arbetsgivaren känner att: jag får det jag behöver. 
Jag blir tillgodosedd genom det här. Genom att jag säger det så kanske den tänker: Ja (ur intervju 
med Sophie). 

 

För att kunna lyckas med en intrycksstyrning krävs god kunskap om branschen och kulturen 

som organisationen verkar inom. Därför menar jag att det finns risk för att personer med god 

yrkesskicklighet, men lägre kulturellt kapital i form av kunskap om koder i branschen inte 

kommer att ha samma möjligheter att bli anställda med hjälp av den här strategin. Detta 

kanske är ett problem som utbildningar inom branschen noterat och försöker bekämpa. 

Viktoria berättar att hon under sin utbildning i grafisk formgivning blev utbildad i att 

marknadsföra sitt personliga varumärke. Hon beskriver det såhär: 
När jag pluggade till grafiskformgivare så var det en väldigt stor del som handlade om hur man 
ska sälja sig själv. Man ska ha visitkort och man ska gå på rätta mingel och man ska ha egna 
hemsidor och vara med i massa närverk och så där. Men jag har alltid känt att det där inte riktigt 
är mig grej, tror jag. Jag har alltid tänkt att om jag gör ett bra jobb så kommer det funka. Och det 
har ju faktiskt gjort det hittills (ur intervju med Viktoria). 

 

Jag tolkar det som att utbildning i hur du som arbetssökande attraherar arbetsgivare ingår i 

utbildningen. Med andra ord anses det från universitetets/ högskolas håll att det krävs 

utbildning i arbetssökande för att få ett arbete inom kommunikation och marknadsföring. Det 

tolkar jag som en ansvarsförflyttning inom rekryteringsprocessen, från organisation till 

individ. I dessa rekryteringsprocesser gör den arbetssökande en stor del av det arbete som 

arbetsgivarna traditionellt har gjort. Det uppsökande ansvaret förskjutits från arbetsgivare till 
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arbetssökande. Det kan innebära ekonomiska vinster för arbetsgivarna, och tidsmässiga 

förluster för arbetstagare. Dels för att det tar tid att skriva personliga brev till en rad 

potentiella arbetsgivare, men även för att det kan komma att ge utslag först ett par år efter att 

breven sänts, och i många fall inte alls. Att arbetsgivare och medarbetare tillsammans agerat 

på ett sätt där organisationers sökande efter nya medarbetare står tillbaka till förmån för 

individens marknadsföring av sitt personliga varumärke innebär det att 

rekryteringsbranschens utbud av söktjänster inte efterfrågas på samma sätt. Detta är inte den 

enda utvecklingen av rekryteringsstrategier, som ovan nämnt finns det flera andra exempel på 

situationer där organisationer efterfrågar just de söktjänster som i dessa fall inte behövs. 

     Jag uppfattar det ovan nämnda samspelet mellan ledare och arbetssökanden, vilket är en 

förutsättning för denna rekryteringsform, som komplicerat. Jag tolkar det som att ledarna 

anser att de som lämnar spontana ansökningar har ett stort interesse för just deras verksamhet. 

Jag finner dock inte stöd för detta i medarbetarnas resonemang kring hur de valt ut 

organisationer att skicka in spontanansökningar till. Denna utveckling kommer att påverka 

rekryteringsbranschen, eftersom att deras tjänster då blir mindre efterfrågade. Det kommer 

även att påverka arbetssökanden, eftersom att de kommer att söka arbete på lång sikt, och det 

påverkar organisationer i sitt arbete med EB, eftersom att de inte längre har möjlighet att 

marknadsföra sina organisationer i rekryteringar, utan måste jobba långsiktigt så att individer 

söker sig till dem och hittar dem.  

     Organisationer ser rekrytering som en del i sitt arbete med EB. De menar att varje 

rekrytering innebär tillfälle att marknadsföra sig som arbetsgivare. För att medarbetare 

självmant ska söka sig till en specifik organisation, utan att en tjänst finns tillgänglig så krävs 

det att organisationernas arbete med EB har ett brett och långsiktigt fokus, så att de får in 

tillräckligt med spontanansökningar av hög kvallitet för att kunna göra ett värdefullt urval och 

rekrytering genom detta. Eftersom att en stark Employer Brand Image kommer att leda till att 

fler personer attraheras av organisationen, får företag med bra image in fler ansökningar, 

vilket i traditionellt rekryteringsförfarande med en utlyst tjänst kan innebära en nackdel, då 

administreringen är resurskrävande (Cable & Turban, 2003). I de ovan nämnda fallen då 

organisationer vill bygga upp en databas av potentiella medarbetare innebär detta i stället en 

fördel. Lievens and Highhouse (2003) menar att det är det enda sättet för organisationer att 

skilja ut sig från andra arbetsgivare som liknar dem vad gäller instrumentella attribut (så som 

lönen, arbetsuppgifter et cetera) är genom användning av symboliska attribut. De symboliska 

attributen skapar mening och uttrycks ofta som personlighetsdrag för organisationer. Senett 

(2006) menar att presentationen, marknadsföringen, står i centrum i dagens västerländska 
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samhälle. Han menar att många varor som säljs idag har mycket gemensamt med 

konkurrenters varor och att skillnad skapas i visuella detaljer snarare än i funktion. 

Varumärket måste ha ett värde som är större än själva produkterna och marknadsförs via 

utseendet och känslan, det kallar han för ”gold plating” (Senett 2006:144). Senett menar att 

denna marknadsföring som säljstrategi återfinns så långt utanför varuproduktionen som i 

politiken. Gold plating innebär alltså att företag försöker skilja näst intill identiska produkter 

från varandra genom att förändra utseende och image, men funktionen mellan bilar och 

dammsugare är näst intill identiska. Ändå gör sig konsumenten en uppfattning om vilken 

produkt som passar dem bäst. På samma sätt gör arbetstagaren ett val mellan arbetsgivare som 

söker en viss yrkeskategori. Dessa arbetsgivare har ofta liknande instrumentella attribut. 

Lievens and Highhouse (2003) menar att arbetstagarens val kommer att baseras då på 

organisationers symboliska attribut. Att organisationens EB image har betydelse bekräftas i 

samtliga intervjuer med medarbetare, som ligger till grund för denna studie. Minna berättar 

om att hon kände till koncernen som hennes nuvarande arbetsgivare tillhör innan hon 

påbörjade anställningen.  
Det kändes väl ganska prestigefullt att ens få komma på samtal. Det var ju värdefullt eftersom att 
de har ett bra rykte och det är ju många som är intresserade av att komma hit och jobba här. Det 
är ju först när man är här som man inser, fan vad man jobbar mycket. Men, men. Det är ju en 
stimulerande miljö att vara i (ur intervju med Minna).  

 
När organisationer har svårt att konkurrera om arbetskraft med instrumentella attribut kan det 

vara en bra strategi att implementera en mer idébaserad organisation med tyngdpunkt på 

symboler, organisationskultur och etiska värden (Bengtsson et al., 2009), vilka är svårare för 

konkurrenter att kopiera (Cable & Turban, 2003). Dessutom har Cable och Turban (2003) 

visat att medarbetare är villiga att gå ner i lön med sju procent för att få arbeta i en 

organisation som de anser vara attraktiv. Wayne och Casper (2012) har undersökt 

attraktionskraften hos företag bland amerikanska studenter. Deras resultat visar att studenterna 

är av uppfattningen att prestigefulla arbetsgivare kommer att vara stöttande och stärka deras 

arbetsprestationer (Wayne & Casper, 2012).  

     I traditionellt rekryteringsförfarande med utannonserade tjänster är varje rekrytering en del 

av organisationens varumärkesbygge och EB. Det förklarar Johan såhär: 
Nu ligger EB under HR avdelningen dom kommer alltid till oss, vi har vetorätten, eftersom EB 
alltid landar i ett varumärke. Så vi jobbar väldigt tätt samman med HR och lägger upp och planer 
all annonsering i olika medier, i olika kanaler, det landar alltid någon stans i hur vi utvecklar vårt 
varumärke. Hur ökar vi vår kännedom och så vidare. Och många gånger blir det också en 
imagebärare, hur du uttrycker dig, vilken typ av, vilka vi söker osv. Det landar ofta i att ett 
varumärke ska byggas vidare på (ur intervju med Johan).  
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Även Lina menar att en anledning till att gå ut med en tjänst i tryckt press är just för att ”all 

rekrytering är ett sätt att marknadsföra sig” (ur intervju med Lina). Denna dimension av 

arbetet med EB faller alltså bort då företag plockar medarbetare ur sina egna databaser med 

arbetssökanden. 

      Minna har inte använt sig av spontanansökningar i sitt sökande efter arbete. Hon är även 

den enda av de tre medarbetare som deltagit i studien som under arbetssökande fas valt att 

registrera sig i olika rekryteringsföretags databaser. Även detta är ett långsiktigt 

arbetssökande. I och med att inskrivning i databaser kan medarbetaren på sätt och vis lägga 

över sitt uppsökande ansvar på ett rekryteringsföretag. Individen kommer då inte att ha 

samma kontroll över sin självgestaltning i relation till organisationen som är i behov av 

arbetskraft, utan till största del i relation till rekryteringsföretagen vilka förmedlar 

kontakterna. Det innebär en effektivisering för individen i arbetssökandet eftersom den inte 

behöver lägga tid på att skriva till hundratals potentiella arbetsgivare. Å andra sidan kan de 

standardiserade formulären hos rekryteringsföretagen och bristen av direktkontakt med 

arbetsgivare innebära att individen till viss del förlorar kontroll över sitt varumärke. Det finns 

inte heller möjlighet att marknadsföra sina tjänster direkt mot en viss verksamhet.  För 

organisationer inbär denna strategi att de inte vet om de får en medarbetare som verkligen vill 

arbeta hos just dem, eller om det är en person som är i behov av arbete och inte upplever sig 

ha möjlighet att tacka nej till arbete, oavsett vilken arbetsgivare som erbjuder arbete. För 

rekryteringsföretag så innebär detta att det i första hand är deras varumärke som ska säljas in 

hos olika organisationer. Organisationer som de, likt Viktoria och Sophie, uppvaktar spontant. 

Skillnaden är att de konkurrerar med andra rekryteringsföretag och har i den konkurrensen 

möjlighet att förhandla om priset för rekryteringsföretagets tjänster för att vinna rerkyterings- 

och bemanningsuppdrag. Denna förhandling påverkar inte de anställda på 

rekryteringsföretagets löner på samma direkta sätt som det skulle göra för arbetssökande om 

de skulle konkurrera, likt dåtidens daglönare, genom att acceptera en lägre lön. Därför menar 

jag att det är rimligt att skilja på arbetssökandes och rekryteringsföretagens uppvaktning av 

arbetsgivare. Viktorias och Sophies strategi innehåller element av marknadsföring, snarare än 

förhandling, medans rekryteringsföretagens uppvaktning innehåller element av både 

marknadsföring och förhandling.  
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5.2.1 Utseende 
Hur personer gestaltar sig själva utseendemässigt är en del av deras personliga varumärke. 

Den visuella upplevelsen bör reflektera deras kompetenser. Sophie berättar hur hon gick från 

sitt första, till hennes andra arbete. I det sammanhanget kom hennes kläder i fokus, vilket jag 

valt att ställa upp som exempel för hur kläder kan ha betydelse i rekryteringssammanhang. 
Jag började när jag var 15 år gammal på Stockholms filmfestival, för att jag kom dit och sa att 
jag älskar film och jag vill jobba här. Och de sa okej, så jag trängde mig in där på något sätt, för 
att jag är sån. Och sen så hamnade jag på Veckans Affärer för att jag ringde och tjatade om att 
jag behövde praktisera och ville vara på en tidning (…) Och då var jag också 15 år gammal. (…) 
Jag var väldigt bra på att, jag brydde mig inte så mycket vad folk tyckte. Jag hade inget att 
förlora. Jag var 15, jag kom dit, jag hade läderjacka och hål i läppen och han sa: Alltså ska du 
vara här så måste du ta av dig de där kläderna. Eller inte ta av dig kläderna (skratt), men byta 
stil! Byta stil, sa han. Jag sa: Jaja, och då kom jag dit i en Ralph Lauren tröja som jag hade köpt 
på ”Myrorna” för hundra spänn! Så jag fattade ju att this is not working. Jag tror man som ung är 
mycket mer anpassningsbar och jag tror att det är någonting som man kan spela med för att få 
jobb. Alltså det är också en konsekvens av den otrygga arbetsmarknaden men det är också 
någonting som man som ung kan snappa upp. Så jag har varit väldigt rörlig på det sättet. Och det 
är inte så mycket på grund av kontakter faktiskt (ur intervju med Sophie). 

 

Jag tolkar citatet som att det belyser hur den kandiderandes kläder kan, som tidigare nämnt, 

vara en avgörande faktor vid en anställningsintervju. Vilken rekvisita som används vid 

intrycksstyrning är då avgörande. Goffman (1959) menar att vi människor vid mötet med 

andra försöker skapa en bild av vem personen vi möter är. Vi avkodar då rekvisitan och 

kategoriserar personen efter det. Bourdieu (1986)  menar att våra klädval är en del av vårt 

kulturella kapital och habitus. Han menar vidare att kapitalen är kontextbundna, vilket innebär 

att de är kulturellt bundna. Det innebär att den rekvisita som en individ väljer inför ett möte i 

en främre region, då hon ska agera utifrån en i en roll, exempelvis en arbetssökande vid en 

anställningsintervju, bara kan differeras av en annan aktör som delar kulturella referensramar. 

När individen byter kontext kan rekvisitan, attributen, skifta betydelse. Det innebär att 

personer som delar kultur (och i bästa fall subkultur) kommer att kunna förstå mer av vem 

motparten vill beskriva sig som. Att dela demografi, geografi, klass och ha kunskap om 

organisationen kan därför underlätta val av rekvisita och intrycksstyrningen för 

arbetssökanden i intervjusammanhang. Att rekryteringskonsulter i ovan nämnda undersökning 

anser att ungas klädsel är ett problem tyder på att de arbetssökande inte har en effektiv 

intrycksstyrning. Arbetssökande väljer troligen klädsel som de anser representerar vilka de är, 

men det finns risk för att rekvisitan misstolkas av rekryteringskonsulten om denne inte delar 

kultur med unga arbetssökande. Samma princip gäller för andra demografiska aspekter och 

invandrade personer vilkas kulturella kapital, som har störst prägel i unga år, bäst förstås i 

relation till dess geografiska plats. Detta anser jag är viktig kunskap för rekryteringskonsulters 
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arbete, då deras uppfattning om lämplighet kommer att utgöra ett filter mellan arbetssökande 

och arbetet i fråga. Jag tolkar det som att Sophie menar att hon har varit rörlig på 

arbetsmarknadens olika områden på grund av att hon har varit anpassningsbar och förstått att 

hon måste vara beredd på att byta stil och anpassa sig till de normer för utseende som finns på 

de olika arbetsplatserna. På Stockholms filmfestival kunde hon bära de kläder hon själv hade 

valt. På Veckans affärer hade de en annan kultur med andra normer för klädsel. I och med att 

Sophie bytte klädstil kunde hon få den praktik som hon ville ha. Mannen som gav henne den 

möjligheten insåg kanske att hennes rekvisita var uttryck för en ungdomskultur och valde 

därför att ge henne en chans till anpassning istället för att avfärda henne, vilket gynnade 

parterna. Trots att mannen hon träffade insåg att Sophie mycket väl kunde vara en tillgång 

ansåg han att hon behövde förändra sin klädsel för att kunna vara där. Det är inte säkert att 

arbetsgivare och rekryterare vill tala med arbetssökande om klädsel, då det är ett känsligt 

ämne. Risken är att de istället avfärdar de personer som inte har de rätta kläderna, vilket kan 

missgynna alla parter. Jag tolkar citatet som att Sophie menar att unga personer är mer 

formbara än äldre, vilket skulle kunna bero på att ungas identiteter inte är internaliserade i lika 

hög grad som äldre, vilket skulle kunna innebära att kategorin ”unga” är mer anpassningsbara 

i exempelvis val av rekvisita än äldre personer. Utifrån detta resonemang bör inte ungas 

”opassande” klädval vid anställningsintervjun alla gånger betraktas som ett hinder för en 

anställning.  

 

5.2.2 Sociala medier  
Teknologisk utvecklingen har inneburit att individer och organisationer har möjlighet att 

marknadsföra sig själva dygnet runt via profiler i arbetsmarknadsrelaterade sociala medier. 

Att många arbetsgivare väljer att kolla upp arbetssökanden profiler på Facebook har länge 

varit känt (Caers & Castelyns, 2011). Linkedin är ett socialt nätverk där rekryterare och ledare 

kan lokalisera ”passiva kandidater”. På samma sätt kan individer skapa och visa upp sina 

nätverk, tidigare erfarenheter och ge ett intryck av sin personlighet. Inte för att attrahera en 

specifik arbetsgivare, utan för mer allmän marknadsföring av sig själva och sina personliga 

varumärken. Att vara medlem i exempelvis Linkedin kan innebära fördelar för kandidaten i på 

flera sätt. Enligt Bourdieu (1996) är nätverket en del av en individs sociala kapital. Genom att 

vara medlem i arbetslivsrelaterade nätverk ges möjligheten att skylta för omvärlden och 

potentiella framtida arbetsgivare med sitt sociala kapital. Sophie beskriver sin relation till 

Linkedin så här:  
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Ja, men den uppdaterar jag och jag använder den och nu börjar folk ”adore-sa”, vad heter det på 
svenska? Man ger någon lite pepp, så folk använder det uppenbarligen. Och jag brukar gå in och 
fixa lite ibland och uppdatera och så. Man har ju några personer där. Man ser ibland att någon 
lägger till en och så går man in och kollar på folk och det är ju ett väldigt intressant verktyg, men 
jag skulle gärna vilja att man använde det lite smartare. Nu är det ju mer som att man samlar på 
människor man kommunicerar inte på det sättet, det är som en liten ankdamm (ur intervju med 
Sophie). 

 

Jag tolkar det citatet som att det bekräftar Bourdieus teori om att nätverk är en tillgång som 

ger kapitalvärde och därmed status. Jag menar dock att det finns en risk för att de stora löst 

sammansatta nätverken, som egentligen inte kräver stark förankring i individen, kan innebära 

en urvattning. En person som har ett stort antal i sitt digitala nätverk kanske inte har tillgång 

till dem varken på professionellt eller privat plan, och därför kan betraktas som relativt 

betydelselöst kapital i rekryteringssammanhang. 

     När jag frågar Minna om hon har en profil på Linkedin ”Mm, det har jag. Sen ett par år 

tillbaka. Jag har inte lagt jättemycket energi på den sidan, men det känns ändå jätteviktigt att 

finnas där och att ha en bra profil som känns professionell”. Uppfattningen om vad som 

sänder ut singaler om professionalitet avgör hur Minna väljer att utforma sin profil. Hennes 

profil kommer då alltså inte bara att spegla vem hon är, utan även hennes uppfattning om 

andras uppfattning av professionalitet. Genom att överföra Goffmans (1959) begrepp om 

främre- och bakre regioner samt intrycksstyrning till den virtuella miljö som exempelvis 

Linkedin utgör, tolkar jag citatet ovan som att arbetsmarknadsrelaterade sociala nätverk kan 

vara av betydelse för individen i en andra aspekt än att stärka och visa upp socialt kapital. Den 

digitala profilen kan då beaktas som en främre region och skapar möjligheter för 

medlemmarnas intrycksstyrning i digital form. I den bakre regionen väljer kandidaten vad 

som andra människor ska få ta del av i form av vad som visas i profilen. Det kan handla om 

vilka bilder som personen väljer att lägga upp, vilka meriter som exponeras samt vilken bild 

av sin personlighet som individen väljer att lyfta fram. Det kan även vara relevant att koppla 

detta till är Nolan och Harold (2010) som utifrån Heggins teori om idealjag och realjag, menar 

att attraktion mellan arbetssökande och arbetsgivare utgår från både vilka vi är och vilka vi 

anser att vi skulle kunna bli. De digitala profilerna skapar möjlighet till en självpresentation 

som med inslag av både idealjag och realjag. Noteras kan att som ovan nämnt var profilerna 

mer skarvade i självframställan som rörde personlighet och privatliv än meriter och 

kvalifikationer (Guillory och Hancock, 2012). Detta kan bero på att tidigare chefer och 

kollegor kan se dessa profiler och avslöja i ”felen” marknadsföringen av vårt personliga 

varumärke på sociala nätverk (Davison, Maraist & Bing, 2011) .  
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     Allt fler rekryterande ledare och HR-personer använder sociala medier som verktyg i 

rekryteringsprocesser, det kan dels användas i sökförfaranden, där rekryterande ledare och 

HR- personer ser möjligheter med att söka på individers profiler. Som en del i arbetet med EB 

har organisationer i allt större grad börjat skapa egna profiler och använda sociala medier för 

att individer ska kunna hitta till dem. Det är ett billigt sätt för organisationer att marknadsföra 

sig mot potentiella medarbetare. Samtliga ledare och även rekryteringsföretaget använder sig 

av sociala medier i sitt arbete med rekrytering. Organisationer har även börjat använda sociala 

medier i direkta rekryteringsförfarandet, genom att annonsera ut tjänster via sociala medier 

(Davison, Maraist & Bing, 2011). Utöver detta kan de användas som en kanal för 

kommunikation med omvärlden och för att bygga nätverk. Oavsett i vilket syfte 

organisationer skapar profilerna så kommer dem att representera organisationen och vara en 

del av dess varumäkresbygge och förvaltande av varumärket. Stina förklarar hur sociala 

medier används i deras rekryteringsarbete. 
Stina: Vi kommer alltså jobba mer aktivt med egna kontakter, bygga egna nätverk, och det gör 
man ju på många sätt. Alltifrån att vara ute på karriärmässor att aktivt träffa människor, 
potentiella kandidater att få presentera vår verksamhet till sociala medier då, som Linkedin 
framför allt, men även en Facebook sida där vi publicerar lediga tjänster osv. 
 
Karin: Men har ni någon Linkedinsida där ni har köpt en sida där man kan publicera? 
 
Vi kommer att göra det, jag har jobbat med det hos min tidigare arbetsgivare, så vi kommer att 
göra det. Vi kommer göra det här också, men det har vi inte hunnit med, men det kommer att ske 
under våren. Vi kommer att jobba aktivt med Linkedin. 

 
En annan anledning för organisationer att använda sociala medier är för att nå passiva 

arbetssökanden, alltså människor som har arbete och inte aktivt letar efter en ny arbetsgivare. 

Det finns föreställningar om att passiva arbetssökanden har högre kvalitet än de aktiva, detta 

är ett påstående som saknar vetenskaplig underbyggnad (Davison, Maraist & Bing, 2011). 

Trots det kan det vara lättare att få arbete i vissa organisationer  
Peter: Så pratar vi mycket om nätverk, Linkedin. Vi vill ju ha sökande som har ett arbete redan. 
Att man inte är mellan två jobb. Att man är i en anställning. 
 

Johan arbetar som marknadschef på ett statligt ägt bolag arbetar som använder Facebook, 

Linkedin, Twitter och en blogg för att marknadsföra organisationen. Han upplever att det 

finns en ökad förväntan på digital närvaro och direktkommunikation med potentiella 

medarbetare idag. 
Ja, det gör det nog nu. Det har inte varit så hela tiden, men i takt med att vi har utvecklat våra 
sociala medier så har det blivit viktigare, och vi har också bloggare och folk som twittrar som vi 
har lite rullande schema på (…) Så att det har blivit viktigare och viktigare för oss använda 
sociala medier (ur intervju med Johan). 
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I Johans organisation har de ett rullande schema för ansvaret för uppdateringar och 

kommunikation i de olika kanalerna. Jag tror att detta ökar vikten av att ha en tydligt 

definierad organisationskultur så att avsändaren, organisationen, uppfattas som konsekvent. 

Om inte de medarbetare som ska förmedla bilden av organisationen till omvärlden är trygg i 

varumärket är risken annars att varumärket vattnas ur snarare än förstärks.  

     Sammanfattningsvis tolkar jag det som att sociala medier är ett sätt för organisationer att 

bygga och förstärka sina varumärken. Sociala medier verkar utgöra ett allt viktigare verktyg 

för organisationers rekryteringsarbete både direkt, genom utlysning av tjänster, indirekt för 

EB och även för att etablera kontakt med potentiella medarbetare som nu har lättillgängliga 

kommunikationskanaler in till organisationen. 

5.2.3 Att berätta vem man är genom grupptillhörighet 
Att en individs nätverk adderar socialt kapital är inte endast en digital företeelse. Förutom att 

kontakter kan generera arbeten på direkt sätt genom att en ledare eller rekryterare kommer att 

använder sitt kontaktnät i sökandet efter alternativa kandidater vid en specifik rekrytering 

eller att en individ får kännedom om en vakans genom sitt kontaktnät och på så grund av det 

söker tjänsten. Även i den fysiska världen använder arbetssökanden sina nätverk för att 

berätta vilka de är. Viktoria som är grafisk formgivare berättar för mig att hon upplever att det 

inom tidningsbranschen är av stor betydelse att genom att på intervjuer visa sig namnkunnig. 

Hon berättar att hon använder sina kontakter från olika verksamheter inom branschen vid 

anställningsintervjuer.  
Viktoria: Inom tidningsbranschen så är det ju så, i alla fall på chefsnivå, att man varit på många 
olika tidningar, så dem känner ju alltid någon. Då är det jättelätt att man börjar prata såhär; men 
jobbar han kvar där? Nej, men just det. Han blev ju kulturredaktör där. Men vem är chefredaktör 
nu då? Sen pratar man på och det blir ganska personligt ganska snabbt. ”Men han är ju vresig, 
visst är han det? Han var det förut”.  
 
Karin: A just det. Så det är lite viktigt att man känner folk i branschen så att man har det 
gemensamt. 
 
Viktoria: Ja, det är ganska viktigt, tycker jag. Det är en mycket tydligare yrkesroll som journalist 
än som formgivare. Alltså jag tycker journalister har så himla mycket yrkesstolthet och håller 
koll på vandra. Så det är ganska lätt, om man har jobbat på några tidningar, att komma in i det 
(ur intervju med Viktoria). 

 
Även Sophie har använt sig av sitt nätverk för att marknadsföra och gestalta sig själv på 
anställningsintervjuer. 
 

Jag hade på SVT någon månad innan och jag lyfte rätt namn, eller namnkunniga personer som 
jag på något sätt tänkte skulle kunna representera mig på ett vettigt sätt. Så ja, jag hade också 
dom sakerna jag hade gjort för stockholmsfilmfestival där jag jobbat jättemycket och så försökte 
jag verkligen koncentrera det på: Det här är det jag kan, det här är den jag är och det här är dem 
personerna som kan vidimera det (ur intervju med Sophie). 
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Människor har ett grundläggande behov av att tillhöra en grupp som vi kan identifiera oss 

med (Mayo, 1985). Jag tolkar det som att en strategi för att få arbete är att göra sig till en del 

av en upplevd gemenskap som finns inom den aktuella branschen. När de stora systemen som  

religion, nationalstat och familjetillhörighet nu fått mindre betydelse (Beck & Beck-

Gernsheim, 2001) är det kanske så att yrkestillhörigheten är viktig. Även om vi arbetar i olika 

organisationer och flyttar geografiskt så kanske vi ändå på något plan vill identifiera oss med 

ett yrke. Vi kanske inte arbetar inte på samma företag hela livet, men vi kanske arbetar inom 

samma yrkeskategori under större delen av vårt yrkesliv, vilket då kan utgöra en grupp vi kan 

identifiera oss med. 

 

5.3 Personlighet 
Flexibilitet och individualisering är två tendenser som ger den samlade bilden av en 

arbetsmarknad präglad av entreprenörskap. En examen räcker inte för att övertyga 

arbetsgivare om anställningsbarhet, där utöver krävs en personlighet som för det första passar 

i de uppluckrade organisationerna och för det andra passar in i organisationens kultur och 

varumärke (Gardner, Reithel, Cogliser, Walumbwa & Foly, 2012:586). Rekrytering har 

kommit att bli allt mer personcentrerad. Organisationers interesse har flyttats från 

arbetscentrerade färdigheter till kandidaten som person (Townsend, 2007). Numera ligger i 

stället fokus på att matcha personers egenskaper mot organisationer. Istället för att eftersöka 

personer med en viss kompetens används metoder för att rekrytera en person som exempelvis 

är samarbetsvillig eller är positiv till organisationskulturen (Alvesson & Willmott, 2002). Här 

spelar rekryteringsföretagen en viktig roll. De matchar parterna mot varandra, en matchning 

som på grund av de två ovan nämnda trenderna (flexibilitet och individualisering) kommit att 

ge allt större plats till personlighet. En nyrekrytering innebär inte bara att kompetens adderas 

till humankapitalet, organisationen får även en ny medlem som är bärare av kompetensen. 

Eftersom organisationer utgörs av dess medlemmar så löper organisationen risk att 

omdefinieras i och med varje nyförvärv (Bourdieu, 1996:87). Att rekrytera rätt person, menar 

vissa, kan vara avgörande för organisationens effektivitet (Ogbonna & Herris, 2000:768). 

     Att matchningen mellan person och organisation är avgörande för båda parternas framgång 

är något som många arbetsgivare och forskare framhåller (Bratton & Gold, 2007:240). Tecken 

på detta är arbetsgivarnas vilja att betala stora summor för rekryteringstjänster vilket lett till 

rekryteringsbranschens snabba framväxt i Sverige de senaste 20 åren. Fenomenet har även 
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uppmärksammats av forskare från olika discipliner. Matchning och matchningsförfarande är 

alltså ett hett ämne både inom akademin och i praktiken.  

     Min avgränsning för vad som räknas till kvalifikationen personlighet i detta stycke är 

snårigt eftersom att det kan handla om realjag eller idealjag, en psykologisk definition av 

karaktärsdrag som exempelvis big five, hur vi framställer oss privat eller offentligt eller hur 

demografiska kategorier avkodas vilket inrymmer tolkningar av personligheten. Jag väljer 

därför att definiera personlighet som kvalifikation, genom en att inkludera olika aspekter som 

kan härledas till personen, vilka kan leda till att individen antingen blir vald eller bortvald till 

ett arbete. Jag exkluderar alla aspekter som har med faktiska meriter att göra.  

     Theodore Schultz är en ekonom som år 1961 myntade termen humankapital. Det är en 

term som kan användas på organisationsnivå och på individ nivå. Det individuella 

humankapitalet har fyllts på med betydelser och kan idag avse alltifrån kunskaper till 

personlighet och rykte (Davenport 1999:18-ff). Personlighet och rykte utgör alltså en 

betydelsefull del av hur anställningsbara vi är på dagens arbetsmarknad.  

      Att personlighet kan ha betydelse vid rekrytering är som ovan framgått inte ett 

kontroversiellt antagande. Det gör det dock inte desto mindre diffust. Dagens forskning om 

personlighet har utvecklats från att ha byggt på kantiga modeller som Five Factor Model till 

att utgå från snävare personlighetsdrag (se ex. Metaanalys av Dudley, Orvis, Lebiecki & 

Cortina, 2006). I och med att det som nu studeras är smala aspekter framkommer inte 

entydiga svar som är lättapplicerade på generell rekrytering. I analysen av mina intervjuer har 

de arbetssökandes personlighets betydelse framkommit som ett brett tema hos alla tre 

intervjukategorier. För ledare och rekryterare tycks det vara viktigt att finna en person med 

inte bara rätt meriter, utan även rätt personlighet. Johan berättade under intervjun att han har 

gjort rekryteringar som han baserat på kandidatens personlighet. 
Absolut. Absolut det har jag gjort, flera av de rekryteringarna vi har gjort har varit sådana där vi 
sett till personen och att man har en drivkraft och en vilja men naturligtvis baserat på en viss 
baskunskap som måste finnas. Mer än att man kan radda upp en meritlista så att säga, att jag har 
jobbat med det här och det här. Men jag skulle nog säga att det är oftare så att den här långa 
meritlistan visar sig inte alltid vara rätt när man tittar på hur det blir sen (ur intervju med Johan). 

 
Även Peter menar att personligheten är en viktig kvalifikation till ett arbete. 

Peter: Utforma en kravprofil det är en viktig del, skit in skit ut brukar jag säga, om man inte vet 
vad man letar efter, man måste veta var man ska någonstans, annars för man leta febrilt. Eller 
förlita sig på tur eller slump. Men en kravprofil måste till, och det handlar inte bara om formella 
krav då, utan om personliga egenskaper, mer och mer (ur intervju med Peter). 

 
Jag tolkar det som att bedömningen av kravet på personligheten kan vara lättare att avgöra för 

rekryterande ledare som själva vet vad som är ”rätt personlighet” för just dem, än för 

rekryterarna som tolkar personligheten och organisationskulturen som en tredjepart. En 
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svårighet är att det inte alltid är självklart om personenligheten hos den nya medarbetaren ska 

passa in i varumärket, och organisationskulturen eller om matchningen snarare ska göras mot 

arbetsgruppen. 

     Förutom att personligheten har betydelse för P-O fit och för stereotypa uppfattningar 

baserade på demografiska karaktäristika så kan personligheten kan ha betydelse i vid 

anställningsintervjun, som Sophie uttrycker det ”Jag tror också att social kompetens är väldigt 

viktigt. I alla fall när man övertygar en arbetsgivare” (ur intervju med Sophie). När 

organisationer signalerar att personligheten kan ha avgörande betydelse för val av 

medarbetare vid rekrytering kan det innebära att även arbetssökandes strategier för att göra sig 

anställningsbara kommer att präglas personlighet. 

 

5.3.1 Demografiska kategorier som bärare av förväntningar på personlighet 

och kvalifikation 
Goffman (1959:1-f) menar att vi människor har stort behov av att förstå den vi möter genom 

att identifiera exempelvis socio-ekonomisk status, självkoncept, kompetens och trovärdighet. 

Information som denna hjälper oss att skapa förväntningar på personer. I mötet med andra, 

som till exempel vid en anställningsintervju, eller ett digitalt ”möte” via en profil på sociala 

medier, kan vi applicera våra erfarenheter av andra människor med liknande drag och testa 

våra stereotypa uppfattningar. Hur vi framställer oss själva vid ett professionellt och initialt 

möte kommer kanske inte att ge den fullständiga informationen om individen. De verkliga 

upplevelserna, åsikterna och känslorna hos individerna lyfts kanske inte i alla situationer, utan 

personerna som möts måste acceptera varandra som de framställer sig. Framställan beskrivs 

som våra uttryck som skapar intryck hos andra. Dessa uttryck kan delas upp i intrycket som vi 

ger och det som vi avger (min översättning av gives och gives off i Goffamans egna termer). 

Det intryck vi ger förmedlas genom kommunikation i traditionell mening. Det intryck vi 

avger innefattar ett spektrum av agerande som andra betraktar som kännetecknande för 

aktören, förväntningen var att handlingen utfördes av andra skäl än av den information som 

förmedlades genom detta. I båda dessa avseenden kommer individen att förmedla 

disinformation för att styra intrycket som avges till andra (Goffman 1959:2). 

     Sophie berättar att hon vid ett tillfälle har gjort ett test i en rekryteringsprocess. Hon mins 

inte om testet avsåg mäta hennes IQ eller EQ. Även när rekryteraren använder tester kan 

andra, personrelaterade faktorer ha en avgörande roll i rekryteringsprocessen. 
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Och där hade de sen en internrekrytering till ett jobb som jag inte fick. De gjorde IQ-tester och 
sånt. (…) Eller jag vet inte om det var ett IQ eller EQ eller vad det var för test, men ett test var 
det (…) Så det har jag gjort. Jag fick inte det jobbet. Det gick till någon annan, jag var för ung. 
(…) A men ålder är nog. För mig har det alltid varit min motgång. Alltså inte så mycket var jag 
kommer ifrån. Mitt namn har folk aldrig kunnat stava till, men just att jag är ung har alltid gjort 
att man inte fått lön för det man kan, man blir inte lyft på samma sätt. Man får hela tiden stångas 
och det är mycket feministiska utmaningar. Mer som kvinna och som ung har varit. (…) Jag är 
mycket mer av en gammal gubbe, en farbror än en liten (smack ljud). Men jag vet inte vad man 
förväntar sig, det gäller ju att komma runt hipstern; jag har allting i min mobiltelefon. Men vist 
det är klart att jag har på mig en konstig tröja idag och det kanske förstärker bilden av att det är 
så. Men jag vet inte, för mig så är det för att jag tycket att den är fin, inte för att jag. Jag vet inte 
(…) Folk har föreställningar. Och dom kan man, man kan ge dom näring eller så kan man ta ett 
steg tillbaka, som idag: min chef skriver en grej om representation och jag förväntas tycka något 
om det. Jag sa; jag måste tänka lite… Kan du fråga mig om alla texter du skriver då istället för 
att bara fråga mig om de som handlar om Tobias Billstöm liksom så... (ur intervju med Sophie). 

 

Ovan har jag redovisat ett långt resonemang som börjar i Sophies svar om på min fråga om 

hennes erfarenheter av tester i samband med rekrytering. Resonemanget leder henne in på vad 

som kan förstås som helt andra typer av sållande mekanismer. Jag anser att citatet tar upp 

flera intressanta aspekter av identitet, tillhörighet, kategorisering personlighet, förväntningar 

och tillskrivningar. Jag tolkar det som att Sophie beskriver hur habitus inte endast är beroende 

av arv och tillskansat kapital och att allas kapital inte kommer att avkodas på samma sätt för 

alla individer i samma situationer. Jag tolkar Sophies utsaga som att olika maktordningar i 

samhället samverkar och skapar olika förväntningar på och förutsättningar för vårt agerande. 

Jag förstår citatet som en beskrivning även av hur hon aktivt förhåller sig till stereotypa 

fördomar om hennes ålder, kön och etnicitet. Den dagsaktuella händelsen med chefen gav 

henne ett dilemma. Hon uttrycker att hon upplever att hon har att välja på att antingen ge 

fördomarna näring, eller att ta ett steg tillbaka. Goffman menar att när vi agerar i en främre 

region, som utgörs av arbetsplatsen i det här fallet, så kommer vi att agera i enighet med 

normer och förväntningar för att rädda situationen och inte blotta våra medaktörer. Goffman 

exemplifierade med att kvinnliga studenter valde att framställa sig som sämre än de 

egentligen var för att inte den fördefinierade situationen skulle rubbas och otrygghet skulle 

uppstå. Det tycks som att hon sakar möjlighet att agera på ett sätt som gynnar henne på både 

kort och lång sikt. När Sophie väljer att inte reproducera chefens stereotypa bild av henne som 

invandrad kan det vara så att chefen upplever henne som oengagerad i sitt arbete vilket kanske 

inte är positivt för hennes karriär. Om Sophie å andra sidan skulle agerat i enighet med 

fördomen, som vi oftast kanske väljer att göra skulle hon ha reproducerat chefens stereotypa 

bild av henne som invandrad och därmed intresserad av och kunnig inom integrationspolitik. 

Sophie upplever att de demografiska kategorier hon tillskrivs har haft betydelse i 

rekryteringsprocesser och i hennes arbetsliv.  
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      Beck och Beck-Gernsheim (2001) menar att kategorierna löses upp till förmån för 

individualiseringen. Att människor inte längre är delar av olika kollektiv utan individer och att 

familj, religion och nationalstaten har ersatts med regleringar. Den feministiska kampen har 

haft stor inverkan på arbetslivet och öppnat upp för flera möjligheter för kvinnor på 

arbetsmarknaden. Diskrimineringslagen (2008:567) reglerar diskriminering i arbetslivet 

baserat kategorier som bland andra ålder, kön och etnicitet och övervakande funktioner så 

som diskrimineringsombudsmannen. På så vis har kategorier mindre betydelse idag och vi är 

alla lika inför lagen. Det innebär inte att individer inte kan uppleva att stereotypa 

föreställningar om olika kategorier kan ha betydelse för andras förväntningar på dem. 

      De som arbetar som professionella rekryterare har liksom alla andra som rekryterar 

skyldighet att följa de regleringar för rekrytering som finns i lagar. De kan även välja att på 

olika sätt motverka att fördomar kommer att påverka kundernas val av medarbetare. 

Rekryterarnas arbete har en bortre gräns för deras påverkansmöjligheter på vem som slutligen 

kommer att bli vald och vem som kommer att bli bortvald. I gruppintervjun framkom att 

rekryterarna hade en strategi för att motverka kundernas fördomar om ålder som indikator på 

kompetens. 
Petra: Vi får inte prata om ålder, vi har börjat plocka bort ålder från våra CVn (…) Nej men jag 
tror att nånstans så kan ju vi bara göra jobbet till en viss gräns, och vi levererar ju ett par, tre 
kandidater till kund, och vi kan ju se till att jobba på det sättet väldigt utstuderat men i sista 
ändan så är det kunden som beslutar (ur gruppintervju med rekryterare). 

 

På samma sätt som Sophie har upplevt att hennes ålder har varit ett hinder i hennes 

arbetssökande process har hon även upplevt att hennes ålder utgjort en fördel. När hon sökte 

sitt nuvarande arbete så upplevde hon att förväntningarna på hennes ålder stämde överens 

med arbetsuppgifterna. ”Jag trodde inte alls att jag skulle få det jobbet i det läget, framför allt 

eftersom jag var ung. Men i det här då funkade det ju till min fördel eftersom det handlade om 

internet (skratt)” (ur intervju med Sophie). Det är inte bara de som rekryterar medarbetare 

vars stereotypa föreställningar om kategorier har betydelse i rekryteringssammanhang. 

Roberson, Galvin och Chales (2008) har gjort en metaanalys som visar att föreställningar om 

ålder i relation till tjänster kommer att påverka vilka som söker arbetet. Till tjänster som 

associeras med unga personer kommer även unga att vara överrepresenterade bland de 

sökande. Detta exempel kan relateras till Herriot (2004) som studerat den sociala identitetens 

betydelse för agerande. Herriot menar att social identitet har starka implikationer för 

agerande, så som val av arbetsgivare. Social identitet rör individers uppfattning om 

tillhörighet till sociala kategorier så som politisk åsikt, kön, yrke, familj, nationalitet, religion 
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eller klass. Olika sociala identiteter associeras med olika värderingar och normativt beteende. 

Internalseringsgraden hos de olika sociala identiteterna kommer att påverka dess normativa 

verkan. En för personen ifråga mer ”viktig” social identitet kommer att påverka individens 

agerande i större utsträckning (Herriot:2004).  

     Det största problemet som jag ser med att rekrytera utifrån personlighet är att vi människor 

ingår i sociala system vilka ger oss olika förutsättningar beroende på vår status. Det har visat 

sig att vilka vi är i relation till den som ska bedöma oss, kommer att ha betydelse för hur våra 

prestationer värderas. Det finns en likhetseffekt i bedömningar av prestationer som bygger på 

att personer ur samma sociala kategorier (så som hudfärg och kön) som oss själva kommer att 

värderas bättre än andra. Dessa likhetseffekter är störst för vita personer (Roberson & Galvin, 

2008). Personer som vi uppfattar som olika oss kan vi förutom att värdera deras prestationer 

lägre även ha negativa uppfattningar om deras personlighet baserat på stereotypa 

uppfattningar (Baltes & Rudolph, 2009). Att det kulturella kapitalet är kontextbundet kan 

innebära att personer med goda meriter inte tillvaratas på arbetsmarknaden. Det kan innebära 

att personer som gjort stora investeringar i sin utbildning i andra kulturer och som vill etablera 

sig på en diskriminerande arbetsmarknaden kommer att välja att flytta vidare till länder där 

deras spetskompetens kan ge dem arbete (Ng & Burke, 2005).  

5.3.2 Passa in i organisationskulturen 
Organisationskultur kan definieras som kollektiva föreställningar som är delade av alla 

medlemmar i organisationen (Wang et al. 2008:1013). Att medarbetarna delar värderingar 

med organisationen och passar in i kulturen är viktigt för att medarbetarna på ett effektivt sätt 

ska kunna representera organisationen anser Johan: 
Jag skulle vilja säga att det ligger mer tonvikt vid, så som jag själv kanske också har förändrat 
mig i min syn, mer tonvikt på personligheten än på de formella liksom kriterierna. Det är klart att 
ska man vara ingenjör och bygga broar så finns det vissa formalia krav för att klara av det. Så det 
kan man inte göra avsteg från. Men i valet så är personlighet i slutändan viktigare. När man har 
några stycken att välja på, som kvalificerar sig, så går man kanske hellre på den personen som 
man tror passar bättre in, som stämmer överrens med företagskulturen, med de 
värderingsgrunder vi har och kan representera oss och det vi säger, på det sätt vill. Mer än att 
man går på någon som har en lång merit lista. Det skulle jag nog säga (ur intervju med Johan). 

 

Peter arbetar med HR i en organisation som har flera nischade varumärken som är tydligt 

definierade. För honom är kravet på personligheten mycket relaterat till varumärket. 
Man måste förstå kundens behov, förstå läsaren och förstå vad det här varumärkets uppgift är. 
Det är ju klart att man måste passa in i det också (…) Det är alltid viktigt med person, men jag 
skulle säga så här att här är man mer noga kanske med vad det är för person, att det verkligen blir 
rätt tänk. Att man har rätt förhållningssätt det tror jag nog (ur intervju med Peter). 
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För Stina, som arbetar i en koncern med varumärken som vänder sig till bredare målgrupper 

är det snarare viktigt med en variation av demografiska variabler och personligheter i 

organisationen. Stina säger att: Jag menar våra konsumenter det är ju hela samhället och det 

ska ju reflekteras här i huset också (ur intervju med Stina). Att medarbetarna delar 

organisationskulturen och att de reflekterar organisationen ut mot omgivningen kan alltså lika 

väl innebära att ledarna vill rekrytera personer av låg variation som hög, beroende på produkt 

och målgrupp.  

     Viktoria förklarar hur viktigt det är för henne att hon känner att hon kommer överens med 

och förstår sin arbetsgivare. Hon exemplifierar med en anställning där hon inte upplevde att 

matchningen var optimal. 
När jag jobbade på Sydsvenska (Dagbladet) så var alla vikarier inom ett bemanningsföretag, 
Bemannarna där var det väldigt så här… De använde jättemycket engelska uttryck och var 
väldigt mycket business, och det har jag nog lite svårare för tror jag, (skratt). Alltså dom frågade 
mer om hur jag var som person. De frågade inget om betyg från min utbildning eller så. De ville 
mest se om de fick nått vettigt intryck av mig (ur intervju med Viktoria).  

 

Jag tolkar citatet som att Viktoria varken uppskattade organisationskulturen eller de grunder 

på vilka hon blev anställd. Detta tyder på att det inte bara behöver vara problematiskt att på ett 

tillfredssällande sätt motivera för de som inte får ett arbete på grund av deras personlighet, 

utan även för de som får arbetet. Teorier om attraktion for arbetsgivare är svåra att aplicera på 

tillfälliga anställningar. ASA utgår från att målet är att de anställda ska stanna kvar i 

organisationen. Vad gäller de flexibla anställningsformerna med korta inhopp i olika 

organisationer, vilka i vissa fall sker via ett bemanningsföretag, passar inte de etablerade 

teorierna om attraktion och val av arbetsgivare. Inte heller kan de teorier som syftar till att 

prediktera ”post- hire outcomes” användas när anställningstiderna är förutbestämda till att 

avse en kort period. 

5.3.3 Passa in i arbetsgruppen 
Att personen ska passa in i arbetsgruppen är ytterligare en aspekt av matchning. Anställdas 

personlighetsdrag har fått ett ökat interesse hos organisationsforskare. I och med det har även 

interesset ökat för anställdas personlighet i relation till arbetsgruppen, även om det hittills 

varit störst interesse för demografiska aspekter (Brasade, Ward, Turner och Sonnefled, 

2000:802) Person-Group fit (P-G fit) är enligt metaanalysen consequence of individuals fit at 

work av Kristof-Brown, Zimmerman, Johnson, (2005) det nyaste området i forskning inom 

matchning. De menar att det trots att anställda lägger stor vikt vid sina arbetskollegor så finns 
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det lite belegg för att förenlighet mellan de anställdas psykologiska drag har betydelse för 

individuella resultat.  

     Två av ledarna som deltagit i studien berättar att de tar hänsyn till P-G fit vid rekrytering.   

Johan anser att personlighet och att passa in i gruppen är något som blivit allt viktigare för 

honom vid rekryteringar av medarbetare.  
Det görs ju mycket verktyg idag kring att göra utvärderingar. Alla på marknadsavdelningen har 
ju gjort en disk-analys tillexempel och vi jobbar också med hur vi blir sammansatta i gruppen 
och olika personligheter. Vi gör så inte alltid bara för att se att vi är olika, utan också för att vi 
ska kunna förhålla oss till varandra och hantera frågor. Om jag förstår att du är en annan person 
än jag, så kan jag också sätta ord på vad som skiljer oss och då kanske jag också kan uttrycka 
mig på ett annat sätt till dig. (…) Man blir bättre på att lära känna människor över tid och jag har 
varit chef många år så att jag har provat mig fram kan man säga med olika modeller. Jag har väl 
kanske ökat vikten av att jobba mycket mer med gruppen än att bara jobba med rollerna och se 
till individerna och hur man på bästa sätt får ihop ett lag (ur intervju med Johan). 

 

Peter resonerar kring gruppdynamiken i relation till arbetets utrymme för oliktänkande. Det är 

inte självklart att det i alla arbetsgrupper är positivt med oliktänkande och variation. Till 

företag med starka varumärken med en nischad målgrupp är det inte säkert att det i alla 

avseenden är positivt med en diverserad arbetsgrupp. I samarbeten mellan olika parter kan det 

vara så att en stark part med stor legitimitet utesluter en svagare part för att reducera 

oliktänkande som hotar det etablerade (Hardy & Phillips, 1998). 
Det vet vi ju att det måste till en dynamik i en grupp, annars blir det inte mycket av ett. Men 
samtidigt ska det vara balanserat också, det får inte bli för mycket av det. Utan det är viktigt att 
det finns olika perspektiv, det främjar ju naturligtvis diskussionen. Sen har vi ju rätt så mallade 
standardiserade produkter, så kreativiteten är rätt så begränsad. Den finns ju där men inom 
ramarna som ansvariga chefer sätter. Det är en begränsad kreativitet, så man vill kanske inte 
alltid få in för mycket oliktänkande (…) Vi kör ju ett självskattningstest, som kallas MPA, och 
även logisk analys, lite team-analys, inte så att jag fördjupat mig jättemycket i det än. Det är 
något jag skulle vilja fördjupa mig i på sikt, inte bara lägga all uppmärksamhet på den som söker 
tjänsten, utan även titta på gruppens dimension. (…) (D)et gör man ju indirekt när man 
rekryterar, (…) jag skulle vilja jobba mot att det blir mer explicit, att det blir mer tydligt. (ur 
intervju med Peter). 

 

En utmaning i appliceringen av P-G fit är diskrepansen mellan forskningen på området och 

praktiken. Forskningen vad gäller personlighet i relation till grupper utförs ofta utifrån 

psykologiskt perspektiv, vilket innebär en klinisk begreppsapparat där forskarna mäter precisa 

och exakta variabler utifrån delar av personligheten. Studierna är inte generaliserbara på ett 

sådant sätt att de kan användas för gemene rekryterande ledare som vill ha en ”lagom blandad 

grupp”. För att vara behjälpt av forskningsresultaten krävs det att ledaren vet som ska uppnås 

med matchningen, om det exempelvis är effektivitet eller hälsa ska uppnås och om effekterna 

ska vara på individ, grupp eller organisationsnivå. Ledaren bör även reda ut vad som avses 

med ”person” och vad den menar med matchning. Det är därför egentligen inte relevant att 

diskutera PG-fit i generella termer. Det går inte att säga att en grupp bör vara sammansatt av 
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olika eller liknande individer, det är nämligen lätt att hitta en uppsjö stöd för båda varianterna. 

Brasade, Ward, Turner och Sonnefled (2000) har undersökt gruppers mångfald av positiv 

affekt (PA) bland gruppmedlemmar påverkar individuella attityder, grupprocesser och 

grupprestationer. PA är en persons stabila underliggande känslomässiga personlighet. PA är 

inte riktat mot något speciellt utan är den generella nivån av positiva och negativa känslor hos 

en individ. Studiens resultat visar att bättre känslomässig matchning mellan en medarbetare 

och arbetsgruppen är relaterat till mer positiva attityder om arbetsgruppens relationer och till 

uppfattningen om inflytande i gruppen. Studien visar även på negativa samband mellan en 

grupps mångfald i drag av PA och ledares användning av demokratiska beslutsprocesser och 

finansiell framgång. Blandade grupper, med ett långt medel PA visade sig ha lägst grad av 

samarbete och hög grad av konflikt (Brasade, Ward, Turner och Sonnenfeld, 2000). En annan 

studie gjord av Slocombe and Bluedorn (1999) forskning har visat att bättre 

överensstämmelse mellan föredragen polychronicity (i vilken utsträckning en individ föredrar 

att vara involverad med flera uppgifter samtidigt) och erfaren verksamhets polychronicity 

(polychronic- beteende och preferenser för ledare och medarbetare) kommer att förknippas 

med högre nivåer av (1) tre komponenter av organisatoriskt åtagande (viljan att anstränga sig, 

önskan att förbli en medlem av organisationen, och tro på och acceptans av organisatoriska 

mål), (2) individens upplevda resultatutvärdering av ledare och medarbetare och (3) 

individens upplevelse av rättvisa i prestationsutvärderingar (Slocombe and Bluedorn, 1999). 

För att en rekryterare eller ledare ska kunna applicera forskning som dessa på sina 

verksamheter krävs det att de har goda kunskaper om psykologi, sin arbetsgrupp och ett 

tydligt definierat behov. 

6 Avslutande diskussion 
Studien ämnar undersöka vad rekrytering innebär för yrken inom marknadsföring och 

kommunikation, och hur det görs utifrån vilka strategier tre parter (medarbetare, ledare och 

rekryteringskonsulter) på arbetsmarknaden antar. Studiens betydelsefulla resultat 

sammanfattas nedan. Dessa kan med fördel läsas i relation till figuren som introducerades i 

uppsatsens inledande avsnitt (se bilaga 1). Resultaten föder nya frågor för fortsatt forskning 

vilka jag avslutningsvis kommer att diskutera. 
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6.1 Betydelsefulla resultat 
Rekryteringsbranschens framväxt i Sverige under de senaste tjugo åren har inneburit 

utveckling av rekryteringstjänster. Forskningen på området har medfört att det idag finns 

större kunskap om rekryteringsprocessens olika moment och om olika aspekter av momenten. 

Rekrytering har gått från att ansetts som ett simpelt hopparande av två parter med gemensamt 

interesse till att idag förstås som en komplex process tätt sammanflätad med organisationers 

övriga strategiska arbete. Ett arbete som börjar innan vakanser har uppstått och saknar 

slutpunkt. Ett uttryck för detta, som framkommit i analysen, är att arbetet med Employer 

Branding har kommit att få större betydelse i organisationernas strategier för rekrytering. 

Rekrytering är ett arbete som handlar om att trygga kontinuerlig kompetensförsörjning och 

tillvarata den befintliga. Ett exempel på detta är den strategi som Stina berättade om då 

hennes koncern valde att skapa ett bolag för rekrytering just för att kunna flytta medarbetare 

mellan olika bolag inom koncernen för att ”kunna behålla talanger inom huset” (ur intervju 

med Stina). I takt med utökad kunskap om rekrytering ställer organisationer och 

arbetssökande nya och högre krav på rekryteringsföretagens tjänster. Krav som rör så väl 

situationsanpassade tjänster som ökad effektivitet i processerna. Detta är något som 

rekryteringskonsulterna i studien lyfter fram att de märker av och har blivit tvungna att 

anpassa sina tjänster till.  

     De flexibla anställningarna som blivit fler och vanligare är ett resultat av organisationers 

behov att agera snabbt på ekonomiska svängningar och konkurrens. De flexibla 

anställningsformerna kan ha bidragit till etablering av en flexibilitetsnorm hos arbetstagare. 

Detta framkommer i analysen exempelvis genom att både Sophie och Minna beskriver att 

deras strategier för att få ett arbete inneburit att de varit flexibla i sina självframställningar (i 

personligt brev och klädval) för att anpassa sig till en tilltänkt arbetsgivare. Men även genom 

Viktorias nu mer positiva inställning till tillfälliga anställningar. Normen om flexibilitet 

återfinns i alla parternas strategier för rekrytering och har kanske till viss del inkorporerats i 

vår förståelse av arbetslivet. En utmaning som jag identifierat med normen om flexibilitet är 

att medarbetares benägenhet att gå vidare till nästa anställning skulle kunna innebära inte bara 

flexibilitet utan även instabilitet för organisationer. Organisationerna har därmed ännu en 

anledning att arbeta mer långsiktigt och strategiskt med EB, för att behålla kontroll över 

kompetensförsörjningen. Om sociala medier används av medarbetarna i en organisations 

arbete med EB så tror jag att det är viktigt att ha ett väl utarbetat och implementerat 

varumärke och en organisation som hålls samman av en stark organisationskultur för att inte 
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de medarbetarna som kommunicerar via de olika externa kanalerna ska försvaga varumärket, 

snarare än att stärka det. 

     För medarbetare innebär jakten på nästa anställning ett behov av ett starkt personligt 

varumärke. Det är en strategi för att bli anställningsbar som byggs upp av personligt human 

kapital. Det personliga humankapitalet utgörs av erfarenheter, meriter, kunskaper och dess 

personlighet. Detta marknadsförs mot potentiella arbetsgivare. Analysen visar att Viktoria och 

Sophie antar olika uppsökande strategier för att finna en arbetsgivare som är villig att anställa 

dem. Jag tolkar utvecklingen av rekrytering inom marknadsföring och kommunikationsyrken 

som att den till viss del har inneburit en ansvarsförskjutning mellan parterna. Tidigare hade 

organisationer ansvaret för att hitta medarbetare medans ansvaret det uppsökande ansvaret, till 

viss del, nu ligger på medarbetare då de söker en organisation som vill köpa deras arbetskraft.  

     Analysen visar att personligheten har kommit att utgöra en viktig del av den 

arbetssökandes anställningsbarhet i en viss organisation. Ledare ansåg att kandidaternas 

personlighet har kommit att få ökad betydelse i deras rekryteringsstrategier. Det har dock inte 

framkommit några tydliga resultat kring vilken betydelse personligheten förväntas ha, eller 

vilka definitioner av personlighet som avses. Personlighetens betydelse har även kommit till 

uttryck i analysen av medarbetarnas utsagor om deras strategier för att hitta medarbetare. 

Personlighet som kvalifikation är alltså en aspekt av rekrytering som återfinns i både 

organisationers och medarbetares strategier för rekrytering. Möjligheten att rekrytera utifrån 

personlighet i form av demografiska kriterier begränsas i Diskrimineringslag (2008:567) där 

riksdagen i den senaste förändringen antog ålder som diskrimineringsgrund. I min analys 

framkommer inte att demografiska aspekter har direket betydelse i ledares och rekryterares 

val av kandidater. Däremot är det något som rekryterare och ledare på olika sätt förhåller sig 

till. Demografi kan även ha indirekt inverkan på rekryteringsprocessen, genom stereotypa 

föreställningar om grupper av individer. Detta ligger dock utanför vad som är möjlighet att 

reglera i lag. 

     Matchningen mellan personen och organisationen går till stor del ut på att individen 

försöker leva upp till den norm för beteende och utseende som individen tror att 

organisationen har. Att tala om matchning i rekryteringssammanhang kan därför utgöra en 

villfarelse då det inte alltid är fråga om att ställa två koncept mot varandra. Den ena parten, 

den arbetssökande, anpassar i större utsträckning sig för att bli matchningsbar. När en individ 

uppnår en effektiv intrycksstyrning agerar den i enighet med den norm för medarbetare som 

är etablerad i organisationen. Det förefaller mig irrelevant att skilja mellan vem personen ”i 

själva verket är” och vem den ”agerar som”. Om individen har förmågan och de kapital som 
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krävs för att matcha organisationen, så matchar hen den också. Utifrån detta tycks ansvaret för 

att matchning ska uppstå ligga på individen snarare än på organisationen. Organisationen 

marknadsför sig, men förändrar inte sin kultur eller identitet för att locka specifika 

medarbetare.  

 

6.2 Implikationer för fortsatt forskning 
Jag anser att studiens resultat indikerar att vidare forskning om en rad olika områden skulle 

vara relevant. För det första skulle det vara intressant att studera vilka incitament och fördelar 

medarbetare anser att ett byte av arbetsgivare medför. Ökad kunskap om detta skulle gynna 

organisationers arbete med Employer Branding. Jag har i arbetet med uppsatsen även 

identifierat en lucka i teoribildnig om attraktion, val och ”post- hire outcomes” vad gäller 

tillfälliga anställningar. Jag skulle även vilja se mer forskning på vad organisationer menar 

när de uppger att de vill anställa rätt person och personlighet. På vilka grunder avgör och 

utvärderar ledare efter en anställning om personen var ”rätt”? Jag skulle även vilja veta vad 

ledare förväntar sig ska ske i organisationen när de hittat och anställt rätt person. Slutligen 

anser jag att det finns mycket mer att utforska om hur rekryteringsföretag bör arbeta för att 

möta arbetsmarknadens förändrade förutsättningar så som; ansvarsförskjutningen i den 

uppsökande aktiviteten från organisation till individ, behovet av ökad kontroll över 

rekryteringsprocesser och/ eller kandidater samt organisationers sökande efter den rätta 

personligheten.  
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Bilaga 1, utvecklingen av strategier för rekrytering 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Figuren illustrerar hur utvecklingen av rekrytering påverkas av individers och organisationers 
strategier för rekrytering. Arbetsmarknadens strukturer i form av normer, lagar och 
regleringar et cetera påverkar vilka strategier för rekrytering som organisationer och individer 
antar. Utöver arbetsmarknadens struktur påverkar individers och organisationers strategier för 
rekrytering varandra. Om den ena parten förändrar beteende och preferenser måste den andra 
parten följa efter om anställning ska kunna ske. Organisationernas och individernas strategier 
för rekrytering kan på sikt påverka arbetsmarknadens struktur, som exempelvis förändring av 
LAS och arbetsförmedlingens insatser för arbetssökande eller normer för arbete och 
arbetssökande. 
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Bilaga 2, Intervjufrågor medarbetare 
 
Hur har du fått dina anställningar? 
Ex: 

- svarat på annons 
- handplockad 
- kontakter 
- genom att ha profiler på rekryteringsföretag eller Linkedin 

 
Hur jobbar du för att synas för potentiella arbetsgivare? 
Ex: 

- går på mässor, deltar i event och seminarier etc 
- har profiler hos rekryteringsföretag 
- skickar in spontanansökningar, bokar förutsättningslösa möten 

 
Vad är viktigast för dig när du ska avgöra om en tjänst passar dig? 
Ex: 

- arbetsuppgifterna 
- ledaren 
- organisationers varumärke, vad den står för, kulturen etc 

 
På vilka grunder tror du att du har blivit anställd? 
Ex: 

- meriter 
- kontaktnät 
- personlighet 
- för att jag tillhört en specifik kategori som efterfrågats, ålder, kön, etnicitet 

 
Vilken typ av anställningsförfarande anser du är bäst? 



 

 Bilaga 3, Intervjufrågor ledare  
Hur rekryterar ni personer till organisationen? (finns standardiserat förfarande? Via privata 
eller arbetsrelaterade kontakter, internt och headhunting…?) 
 
      -     Har din uppfattning om vad som är ett bra och framgångsrikt rekryteringsförfarande 
förändrats över tid?      
      -     Vilka metoder tycker du är att föredra vid rekrytering (för och nackdelar med olika 
metoder)  
      -      Betydelsen av bakgrundskontroll, referenstagning och efterforskningar om 
kandidaten, anlitas någon för att utföra detta? Varför/Varför inte? 
      -     Skiljer det sig beroende på  vilken nivå tjänsten har? 
  
Hur tänker du kring frågor som har att göra med mångfald i arbetsgruppen vid rekrytering?  
 
      -     Har ni en definition av mångfald? Om inte, vad tänker du på när du hör ordet i 
förhållande till rekrytering 
      -     Vad föredrar du/tycker du är bäst när det gäller hur arbete bäst utförs i din 
organisation, Är det viktigare med en homogen eller en blandad grupp? 
      -     Har ni någon gång diskuterat att använda något slags kvoteringsförfarande vid 
rekrytering (intern/extern)? Är kvotering ett alternativ i någon av kategorierna; ålder, kön, 
etnicitet, funktion 
      -     Om ni skulle använda er av det/när ni använder det; Påverkar detta, och i så fall hur, 
valet av rekryteringsmetod 
  
Vad tror du är avgörande för vem som får tjänsten/ På vilka grunder avgörs vem som är bäst 
lämpad för tjänsten? 
 
      -     Skiljer det sig beroende på vilken nivå tjänsten har? 
      -     En persons nätverk och inom detta dess rykte?  
      -     Kvalifikationer  - EQ – Personlighet i relation till organisationskulturen 
                      
Hur ser ert arbete ut med EB ut? 
 
     -     Genom vilka kanaler arbetar ni? 
     -     Hur har arbetet förändrats över tid? 
     -     Upplever du att förväntningar på den här typen av arbete förändrats över tid?



 

Bilaga 4, Intervjufrågor rekryterare 
 
 
Vilken är er roll på arbetsmarknaden? 

- För KUNDER personalförsörjning, guidning och konsultering (kunder) 
- För KANDIDATER vara ett forum för kandidater, en länk till arbetsgivare. 

(har ni själva något ansvar att tex främja utsatta grupper) 
 
 
 
Ni har en arbetsbeskrivning, i vilka fall kan den behöva frångås, och hur? 

- På vilka sätt är ni flexibla och tillmötesgående i förhållande till kunden?  
- Har det betydelse om de är en ny eller gammal kund? 
- Kan det även vara nödvändigt att anpassa arbetet med kandidaterna?  

 
 
 
 
Vad innebär det att kunder och kandidater är lika viktiga för er? 

- Är de viktiga på samma sätt och utifrån samma måttstockar  
- Hur arbetar ni för att uppnå detta? 

 
 
 
På vilka grunder avgörs matchningen mellan kund och kandidat i de olika stadierna? 

- Förutom kravprofilen, organisationskulturen?, arbetet?, kunden? 
- Skiljer det sig i statliga verksamheter från andra verksamheter? 

 
 
 
 
Varför tror ni att kunder ibland efterfrågar en viss kategori, exempelvis en viss ålder, kön? 

- Får ni ibland kvoteringsfall? Hur arbetar ni isf med dem? 
- Diskuterar kunderna mångfald med er? 
- Händer det att kunden är aktiv när det gäller att bryta egna vanebeteenden i ansökan 

och rekrytering? 
- Händer det att ni subtilt/ öppet försöker påverka? 
- Om kunden väljer en kandidat utifrån att den tillhör en viss kategori, gäller då ändå 

”rättpersongarantin”? 
 

 
 
 
Hur tänker ni kring er position som ett filter mellan kunder och kandidater? 
 
 


