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Bakgrund: Personalvetares arbetslöshet efter avslutade studier är oroväckande hög. 

Arbetsmarknaden för nyexaminerade personalvetare ses som extra tuff då arbetsgivare inte 

sällan söker personal med tidigare arbetslivserfarenhet. Därav har anställningsbarhet i detta 

område fått alltmer uppmärksamhet. När erfarenhet många gånger ställs som ett krav i ett 

arbete blir det således intressant hur arbetsgivare resonerar kring anställningsbarhet när 

praktisk yrkesrelaterad erfarenhet saknas. Svenska arbetsgivare anses försiktiga med att 

anställa kandidater som inte uppfyller det formella kravet samt kravet på erfarenhet. Det beror 

på att rekryteringar är dyra för organisationer och att de därför inte vågar anställa kandidater 

de inte kan bedöma utefter tidigare prestationer. Därav blir det betydelsefullt att belysa 

nyexaminerade personalvetares anställningsbarhet och hur anställningsbarheten kan 

utvecklas.  

 

Syfte: Syftet riktar sig till att beskriva hur arbetsgivare resonerar kring nyexaminerade 

personalvetares anställningsbarhet och därav förenkla övergången mellan studier och 

näringsliv samt förbättra anställningsbarhet.   

 

Metod: För att kunna besvara syftet genomfördes en kvalitativ studie där sex intervjuer 

gjordes med rekryterare på olika bemanningsföretag. Metoden användes för att fånga 

informanternas subjektiva upplevelser av matchning och rekrytering av nyexaminerade 

studenter. Informanterna har valts utifrån bemanningsbranschen då dem anses vara experter 

inom rekrytering och matchning samt har en relevant kunskap om arbetsmarknadens krav. 

 

Resultat/Slutsats: Denna studie har kommit fram till att arbetsgivare har en positiv bild av 

nyexaminerade personalvetares anställningsbarhet och kompetens. Det kan vidare klargöras 

att arbetsgivare sätter sin tillit till att individen själv ska hålla sig attraktiv och anställningsbar 

på arbetsmarknaden. För framförallt en personalvetartjänst ansågs personliga egenskaper som 

det främsta bedömningskriteriet hos en kandidat då en sådan tjänst kräver att individen tycker 

om att arbeta med människor samt har en god social förmåga vilket blir avgörande för 

anställningsbeslut. Således är personliga egenskaper avgörande för ett anställningsbeslut. 

Arbetsrelaterad erfarenhet, avseende den aktuella tjänsten, krävdes inte nödvändigtvis. 

Däremot var arbetslivserfarenhet i övrigt bra för bedömning av personliga egenskaper då 

kompetens en individ kan få från näringslivet är mer kompatibel än teoretiska kunskaper.   

 

Nyckelord: Anställningsbarhet, matchning, personalvetare, kompetens 
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Background: Human resource management unemployment after completed studies is 

worryingly high. The labor market for newly graduated human resource management students 

is considered to be extra tough as employers seek staff with previous work experience. Hence, 

employability in this area has attracted increasing attention. Thus, when experience is often 

set as a requirement in a job, it becomes interesting how employers argue about employability 

when practical occupational experience is lacking. Swedish employers are considered 

cautious about hiring candidates who do not meet the formal requirement as well as the 

requirement of experience. This is because recruitment is expensive for organizations and 

therefore they do not dare to hire candidates who can not assess past performance, so it 

becomes important to highlight the employability of newly graduated staff and how 

employability can be developed.  

 

Purpose: The aim is to describe how employers argue about employability of newly 

graduated human resource management students, and thereby simplifying the transition 

between studies and business and improving employability.  

   

Method: In order to answer the purpose, a qualitative study was conducted in which six 

interviews were conducted with recruiters at different staffing companies. The method was 

used to capture the informants' subjective experiences of matching and recruiting new 

graduates. The informants have been selected from the staffing industry as they are 

considered to be recruiting and matching experts and have relevant knowledge of the labor 

market requirements  

 

Result / Conclusion: This study has concluded that employers have a positive view of 

employability and competence of newly graduated staff scientists. It can also be clarified that 

employers trust that the individual himself should remain attractive and employable in the 

labor market. Personnel traits were considered personal qualities as the main assessment 

criterion of a candidate, since such a service requires that the individual likes to work with 

people and has a good social ability which will be crucial for employment decisions. Thus 

personal qualities are decisive for an employment decision. Work-related experience, 

regarding the service in question, was not necessarily required. On the other hand, work 

experience was good for assessing personal qualities, since the skills an individual can gain 

from business is more compatible than theoretical knowledge.  
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Förord 

Vi vill härmed rikta tacksamhet till vår handledare Rune Wigblad som har motiverat oss 

genom hela arbetsprocessen samt har bidragit med sin kunskap och erfarenhet inom det 

akademiska och givit oss en god handledning. Vi vill även tacka studiens examinator, 

Christian Gadolin som har givit oss konstruktiv kritik som vi haft stor nytta av. Ett ytterligare 

stort tack vill vi tillägna alla informanter som har tagit en paus i sitt arbete för att avsätta tid 

till en intervju med oss och gjort denna studie möjlig. Till sist vill vi tacka våra 

studiekamrater som har agerat stöd och bidragit med feedback. Utan dessa nämnda personers 

bidrag och deltagande hade studien inte setts som möjlig. 
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1. Inledning  

I detta inledande kapitel presenteras bakgrunden till denna studie, samt varför författarna 

anser att detta ämne är intressant och relevant. Inledningen redogör även vad som kommer 

att analyseras samt vilken bransch studien undersöker. Fortsättningsvis förs en 

problemdiskussion utifrån tidigare studier inom området. Kapitlet avlutas med studiens syfte 

och frågeställningar.   

1.1 Problembakgrund 

Vi lever i ett ständigt föränderligt samhälle som ställer krav på att organisationer och 

individer skall vara anpassningsbara till arbetsmarknaden (Berglund & Fejes, 2009). Det går 

inte att undgå betydelsen av anställningsbarhet och att det är ett område som har blivit allt mer 

uppmärksammat särskilt inom högskole- & universitetsvärlden (Berglund & Fejes, 2009). Det 

är ett begrepp som över tiden har vuxit fram och som inte längre främst riktar in sig på 

sysselsättningspolitik. Anställningsbarhet omfattar flera definitioner beroende på kontext 

numera internationellt, nationellt och organisatoriskt (ibid). Berglund & Fejes (2009) menar 

vidare att begreppet numera handlar om den enskildes förmåga att själv se till att vara 

anställningsbar och även organisationens förmåga att göra det möjligt för anställda att öka 

anställningsbarheten. Det kan ses som en förhandling mellan arbetstagare och arbetsgivare, 

samt nivån av den personliga friheten, flexibiliteten och arbetsgivarens behov av rätt 

kompetens (ibid). I dagens liberala samhälle förväntas individer själva ta ansvar för sina liv 

och sin försörjning, till exempel genom att se till att de är anställningsbara och attraktiva på 

arbetsmarknaden. Därav är högre utbildning en central del i vårt samhälle, för organisationers 

möjlighet att rekrytera rätt kompetens, för studenters investeringar inför framtida arbeten och 

för att Sverige ska konkurrera på den globala arbetsmarknaden (Krassén, 2013).  

 

Enligt Helyer och Lee (2014) har många nyexaminerade studenter svårt att bryta sig in på 

arbetsmarknaden och få arbete i den sektorn utbildningen syftar till. Jusek (2018a) rapporterar 

att efter avslutad högskoleutbildning/universitetsutbildning får 71 procent av ekonomerna, 60 

procent av personalvetarna och 56 procent av samhällsvetarna en tillsvidareanställning. Åtta 

av tio personalvetare får en anställning inom ett år efter avslutade studier, vilket då visar 20 

procent arbetslöshet bland dessa studenter (Jusek, 2018a). Akademikers centralorganisation, 

SACO (2014), har en föreställning om akademikers framtid på arbetsmarknaden år 2019. De 

hävdar att inom personalvetarbranschen, när det gäller tillgång och efterfrågan, kommer det 

utan tvekan vara en konkurrens om de mest attraktiva arbetena. Arbetsmarknaden för 
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nyexaminerade anses också vara extra tuff för personalvetare då arbetsgivare söker personal 

med tidigare erfarenhet samt med redan etablerad kompetens (ibid). Enligt en studie av 

fackförbundet Jusek (2016b) fastställdes att drygt sex av tio personalvetare helt saknar praktik 

i sin utbildning som ger den värdefulla kontakten med arbetlivet och ännu fler anser att 

möjligheterna till praktik under sin studietid inte räcker till. Därav känner studenter ofta en 

frustration över att den mesta tiden ägnas åt abstrakta teorier, istället för att beskriva den 

verklighet de förbereder sig för att möta (Berglund & Fejes, 2014). Ur ett företagsekonomiskt 

perspektiv blir anställningsbarhet hos nyexaminerade studenter aktuellt eftersom 

organisationer vill rekrytera rätt kompetens. Svenska arbetsgivare anses försiktiga med att 

anställa kandidater som inte uppfyller de formella kravet samt kravet på erfarenhet som visas i 

studien av Behrenz (2001). Detta beror på att rekryteringar är dyra för organisationer och att 

de därför inte vågar anställa kandidater de inte kan bedöma utefter tidigare prestationer 

(Behrenz, 2001). Fördelen med att våga anställa en nyexaminerad som saknar yrkesrelaterad 

erfarenhet är att de kan föra med sig nya tankesätt och infallsvinklar som fåtts via utbildning. 

Samtidigt som brist på erfarenhet kan upplevas negativt, kan det likväl vändas till något 

positivt i kombination av entusiasm över den nya tjänsten och att sakna rutiner, vilket gör det 

enklare att forma kandidaten inför önskad tjänst, jämfört med en mer erfaren kandidat. Därav 

finns det goda anledningar att anställa nyexaminerade studenter (Randstad, 2016).   

 

Eftersom praktisk arbetslivserfarenhet av personalarbete anses vara en stor konkurrensfördel 

uppstod inspirationen till denna studie att förstå hur arbetsgivare ser på anställningsbarhet hos 

studenter som saknar praktiska och/eller yrkesrelaterade kunskaper. Studien är relevant för att 

belysa hur matchningen sker mellan organisation och individ i förhållande till nyexaminerade 

personalvetares kompetenser. För att kunna bidra till ovanstående problembild kommer 

studien att utgå från varianterna Person-Organisation fit och Person-Job fit vid analys av 

matchningen, det vill säga att matchningen sker utifrån P-O fit, där individens personlighet 

ska matchas med organisationens kultur, mål och normer samt P-J fit, där individens 

kompetens och skicklighet skall matchas med arbetet och dess uppgifter (Kristof, 1996). 

Berglund och Fejes, (2009) antyder även en diskrepans mellan kompetensen nyblivna 

personalvetare besitter gentemot arbetsgivares efterfrågan. Således kommer studien även 

belysa vad kompetenser innebär med utgångspunkt från kompetensblomman som kartlägger 

vilka delkompetenser som bidrar till den funktionella kompetensen. Genom denna analys ses 

en möjlighet att skapa medvetenhet kring hur studenter kan påverka sin anställningsbarhet 

utifrån arbetsgivares resonemang kring begreppet.  
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Anställningsbarhet handlar om de kompetenser och kvalitéer som individen besitter och som 

krävs för att möta de förändrade behoven hos arbetsgivaren (Löfgren Martinsson, 2008). Det 

handlar om att erhålla ett arbete och behålla det (ibid). På grund av de förändrade behoven hos 

arbetsgivare väljer många att hyra in personal via bemanningsföretag som anses vara experter 

på rekrytering, på grund av deras nätverk, erfarenhet och kunskap (Bemanningsföretagen, 

2018). Som anställd på bemanningsföretag händer det att man hyrs in till flera olika 

arbetsplatser, vilket innebär en mängd nya upplevelser och erfarenheter. Därför väljer fler 

unga som är mindre etablerade på arbetsmarknaden att gå genom bemanningsföretag för att få 

in en fot på arbetsmarknaden (ibid). Av ovanstående resonemang finns en relevans i att 

analysera hur arbetsgivare i bemanningsföretagen ser på matchning mellan nyexaminerade 

personalvetares kompetens och kvalitéer till organisationer. Därav avser föreliggande studie 

behandla begreppet i betydelsen av studenternas möjlighet att öka sin anställningsbarhet efter 

avslutad akademisk utbildning.  

 

1.2 Problemdiskussion 

Enligt Berglund och Fejes (2009) innehar studenter en viss utbildning som de väljer och 

utbildningen antas göra studenten anställningsbar men det kan likväl utebli att de får arbete. 

Arbetsmarknaden ställer i dagens samhälle komplexa krav på utbildningen och är högst 

föränderlig (ibid). Trots att utbildningens utförande och innehåll är detsamma har antal 

utexaminerade studenter ökat med åren. Därför konkurrerar studenter mer med varandra ute 

på denna akademiska arbetsmarknad. De professionella verksamhetsområdena är inte sällan 

väldigt breda och svåröverskådliga och är även i konstant och snabb förändring vilket gör det 

svårt att förutse vilka typer av kompetenser som kommer krävas på morgondagens 

arbetsmarknad (Berglund & Fejes 2009). Harvey (2000) framför att examen en gång i tiden 

var en biljett till att få en anställning. Dock anser Branine (2008) att förändringen hos den 

akademiska arbetsmarknaden innebär att studenter inte längre garanteras anställning efter 

examen och ännu mindre i önskade organisationer. I takt med de förändringar som sker på 

arbetsmarknaden blir frågan om anställningsbarhet allt mer central, framför allt för studenter 

som ska ut på arbetsmarknaden, men även för de som redan befinner sig där (ibid). Eftersom 

det inte är självklart att få arbete trots utbildning samt att det mer sällan sker att en individ 

stannar på en och samma arbetsplats under hela arbetslivet, bör det ligga mer fokus på 

långsiktig anställningsbarhet (Forrier & sels, 2003). Examen var en gång en indikation på 
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kunskapsnivå och intellektuell förmåga, men som resultat av tillväxten av antalet studenter 

och av organisationsförändringar, är detta inte längre fallet. Även om kunskapsbaserade 

arbetstillfällen blivit fler, har även antalet kandidater ökat (Harvey, 2000).  

 

Att rekrytera nyutexaminerade studenter kan vara svårt för arbetsgivare som har insett att 

deras organisations framtid beror på deras rekrytering av de bästa studenterna. Bland annat 

genom att rekrytering sker bland ett ökande antal studenter och ett bredare utbud av 

akademisk utbildning (Branine, 2008). En av de bättre indikationerna som finns för att det ska 

bli en lyckad rekrytering är om det finns tillgång till hur individen presterade i en liknande 

arbetssituation. Den information finns sällan hos nyexaminerade studenter då de kommer 

direkt ut från en utbildning och inte en arbetssituation, därför ökar svårighetsgraden för 

studenter att bryta sig in på arbetsmarknaden direkt efter studierna (Gill & Banks, 1978). 

Däremot ser Harvey (2000) examen som att den bekräftar att det är människor som tänker på 

ett visst sätt och antar vissa förmågor, och nästa steg blir således att inneha ett antal 

nyckelförmågor för att bli anställningsbar i en rekryteringsprocess. Examen ingen garanti för 

ett arbete och inte heller en karriär, utan bör bara ses som att kandidaten har uppnått första 

steget i en rekryteringsprocess (ibid). 

   

1.3 Problemformulering 

Som tidigare nämnts är anställningsbarhet ett område som har fått allt mer uppmärksamhet 

speciellt inom högskole- och universitetsvärlden. Genom den forskning som förekommer 

inom området finns en problematik bland studenters anställningsbarhet i en rörlig och 

komplex arbetsmarknad samt vad arbetsmarknaden ställer för krav. Denna studie bidrar med 

en analys av anställningsbarheten ur arbetsgivarens perspektiv. Eftersom 

bemanningsbranschen växer och många företag väljer att hyra in sin personal via bemanning 

är det möjligt att via bemanningsföretagen få en bild av arbetsgivarens perspektiv. Det behövs 

därför en konkret bild av hur bemanningsföretag resonerar kring vad anställningsbarhet 

innebär för arbetsgivare i branschen. Upplevelsen av att majoriteten av arbetsgivare söker 

personalvetare med praktisk erfarenhet skapar en viss problematik eftersom många 

nyexaminerade studenter saknar detta. Då många personalvetarutbildningar saknar den 

praktiska relevansen i utbildningen, är det därför extra viktigt och intressant för 

personalvetare att veta vilka färdigheter företagen kräver för att upplevas som anställningsbar.  
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1.4 Syfte 

Studiens syfte riktar sig till att beskriva hur bemanningsföretagen resonerar kring 

nyexaminerade personalvetares anställningsbarhet ur ett arbetsgivarperspektiv. Genom detta 

få en indikation för hur en nyexaminerad personalvetare kan förenkla övergången mellan 

studier och näringsliv samt förbättra sin anställningsbarhet.   

  

1.5 Frågeställning 

• Hur ser bemanningsföretagen på nyexaminerade personalvetares anställningsbarhet? 

• Vad ligger till grund för matchning vid en rekrytering av nyexaminerade studenter ? 

• Vilken betydelse har bemanningsbranschen för anställningsbarheten? 
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2 Teoretisk Referensram   

Detta kapitel innefattar ett teoriavsnitt som bidrar med begrepp och teorier som anses vara 

viktiga och relevanta för studien samt för att skapa en förståelse för uppsatsens innehåll. Den 

teoretiska referensramen kommer att användas som ett analysverktyg för det insamlade 

empiriska materialet.  

2.1 Rekryteringsprocess 

Enligt Behrenz (2001) vill arbetsgivare minimera riskerna vid en nyanställning. För att 

minimera riskerna i samband med nyanställning använder arbetsgivare olika 

informationskällor. De informationskällor som var av högst värde var anställningsintervju 

som arbetsgivare ansåg som mest fördelaktig. Likaså var referenser från tidigare arbetsgivare 

eller personliga kontakter också av högsta relevans (ibid). 

  

Enligt Behrenz (2001) börjar rekryteringsprocessen med en typ av personalplanering, en 

utvärdering av personal och kompetenser som måste uppfylla framtidens behov. När en sådan 

planering genomförs kan ledningen fundera kring olika frågor såsom, vilka typer av 

kompetenser, kunskaper och färdigheter behöver personalen för att tillgodose marknadens 

behov och efterfrågan och då överväga huruvida det behövs rekryteras personal (Lindmark & 

Önnevik, 2011). I processens första steg förbereds de nya tjänsterna samt annonseras det ut 

till omvärlden (Behrenz 2001). Vidare när behovet har blivit framtaget väljer arbetsgivaren 

hur informationen kring den lediga tjänsten skall spridas och vilken information det ska 

innehålla. Det är vanligt att utreda krav som finns för den tilltänkta befattningen innan 

organisationen annonserar ut tjänsten (Lindmark & Önnevik, 2011). De bör även se till vilken 

sorts kompetens och erfarenhet som ska begäras, akademisk utbildning eller 

arbetslivserfarenhet, likaså vilka egenskaper som önskas hos individen för den potentiella 

arbetstagaren (Behrenz, 2001). 

 

I bemanningsbranschen förhåller sig företag till rekryteringsprocessen på olika sätt, men 

generellt påbörjas rekryteringsprocessen när det uppkommer ett behov av personal hos en 

kund. Kunden som är uppdragsgivare, ska först och främst klargöra de kompetenser och 

egenskaper arbetstagaren bör ha i en kravspecifikation som ligger till grund för 

rekryteringsprocessen (Lindelöw, 2008). I denna process görs även olika personlighetstester 

såsom kunskaps-, färdighets- och begåvningstest etcetera. Enligt kritiska aspekter görs ett 

urval för den specifika tjänst som önskas tillsättas. Därefter kallas de som verkar intressanta 
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enligt kravspecifikationen till en första intervju hos det rekryterande bemanningsföretaget där 

de sedan tar ställning till huruvida de sökande matchar de krav som satts. De sökande som 

upplevs intressanta vid första intervjun går sedan vidare i processen och får därefter 

genomföra ytterligare en intervju med kund (ibid).     

 

2.2 Att lyckas med en rekrytering 

Behrenz (2001) pekar på faktorer som påverkar rekryteringsprocessen och vad de söker hos 

en potentiell lämplig rekryt, information samlades in från en undersökning av personal i 

företag som har ansvar för företagets rekryteringsprocess. Han nämner bland annat vilka 

karaktärsdrag som arbetsgivaren inte anser vara lämpliga för potentiella rekryter samt vilka 

faktorer som anses vara lämpliga. Svaren är insamlade från flertalet företag som alla har fått 

ge sin syn på vad som är lämpligt och inte. Svaren indikerar att den finns ett problem för 

”nykomlingar” att ta sig in på arbetsmarknaden, och att program för nyexaminerade att få 

praktisera sina kunskaper kan komma att förbättra möjligheterna för dem att ta sig in på 

arbetsmarknaden. Av analysen om arbetsgivarens val blir det tydligt att erfarenhet och till en 

viss del utbildning är väldigt viktiga variabler för att välja rätt individ och på så vis lyckas 

med en rekrytering. När det gäller valet av den faktiska individen som ska anställas är 

yrkeskompetensen den viktigaste variabeln men även personligt engagemang och social 

kompetens ses som mycket viktigt (Behrenz, 2001). 

  

Marrkanen (2006), hävdar att utbildningen har sina begränsningar och möjligheter. I en 

urvalsprocess första skede är det väsentligt med yrkeskompetensen, till exempel juridiskt eller 

tekniskt kunnande som erhållits via utbildning. I ett senare skede av processen har motivation 

och personliga egenskaper större betydelse. Vidare beskriver Marrkanen (2006)  att 

arbetslivserfarenheter är det viktigaste kriteriet i skedet när arbetsgivaren utifrån 

ansökningarna väljer vem som ska gå vidare. Därför kan en ansökan innehålla hur många 

berömmande ord som helst men det är inte nödvändigt om inte individens arbetslivserfarenhet 

är intressant. Det är även relevant vid urvalet att med hjälp av ansökningarna uppmärksamma 

de nuvarande arbetsuppgifterna och arbetsgivare. Det är enklare att utifrån fakta om 

kandidatens arbetslivserfarenheter hitta grunder för urval av sökande än utifrån de sökandes 

personligheter (Marrkanen, 2006).  
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2.3 Anställningsbarhet 

Anställningsbarhet, även sett som möjlighet till anställning, kan diskuteras utifrån aspekter 

såsom utbildningsnivå, yrkeserfarenhet, rörlighet, familjesituation och yrkesidentitet (Löfgren 

Martinsson, 2008). Anställningsbarhet åberopar individers möjligheter till att få och behålla 

en anställning, liksom att kunna få en ny sådan vid behov. Det gäller dock att skilja på 

faktorer som påverkar möjligheten att få en anställning och faktorer som förbereder för arbete. 

Anställningsbarhet handlar inte bara om att få ett arbete, det handlar om att utveckla 

igenkänningstecken, tekniker, eller erfarenheter för livet. Det handlar om att lära sig, med stor 

betoning på förmåga att bemyndiga och förbättra. Utbildningsplaner har i allt större 

utsträckning riktat sig till anställningsbarhet med undervisning av nyckelfärdigheter. Dock 

finns det mindre kunskap om hur sådana färdigheter ska integreras och bedömas på ett lyckat 

sätt i utbildningen. Ett ytterligare problem är även huruvida studenter är medvetna om och har 

förmågan att veta vilka färdigheter som bör utvecklas i samband med akademiska studier 

(ibid). 

  

Löfgren Martinsson (2008) beskriver att det inte finns någon absolut koppling mellan 

anställningsbarhet och att faktiskt erhålla en anställning då det är många variabler som måste 

involveras. För nyutbildade akademiker finns det inte ett fritt val för var eller med vad de vill 

arbeta. En examen och betyg är en hänvisning till den nyutbildades tidigare prestationer men 

täcker långt ifrån alla önskvärda färdigheter för att faktiskt lyckas med arbetet på ett 

framgångsrikt sätt. Beroende på hur arbetsgivare betraktar och värderar kunskap och 

färdigheter kommer arbetsgivares krav ta olika riktning. Löfgren Martinsson (2008) beskriver 

även att anställningsbarhet kan ses som en form av process som syftar till att 

anställningsbarhet kan startas inom ramen för universitetsutbildning men att studenter sedan 

ska kunna fortsätta sin utveckling i arbetslivet. Då arbetsmarknaden styr om man är 

anställningsbar eller ej är det ytterst viktigt att anpassa sina specifika färdigheter efter 

arbetsmarknadens nuvarande krav. Enligt Berglund & Fejes (2009) handlar det om den 

enskildes förmåga att själv se till att vara anställningsbar och även organisationens förmåga 

att göra det möjligt för anställda att öka anställningsbarheten. 

 

2.4 Studenters anställningsbarhet 

Tomlinson (2007), undersökte i sin studie hur högskolestudenter förstår och tolkar sin 

anställningsbarhet. Det framkom bland annat att högskolestudenter ser sin utbildning och 
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examensbeviset som en möjlighet till önskat arbetsområde. Undersökningen visade även att 

studenterna kunde visa förståelse för att de konkurrerade om tjänster med andra studenter som 

har likvärdig examen och därför ansåg studenterna att examensbeviset inte alltid är en garanti 

för anställning. Enligt Tymon (2013) måste utbildningen kompletteras med värden såsom rätt 

personlighet och sociala färdigheter till det specifika tjänsten. Det handlar snarare om att 

kunna framhäva sig själv än sin utbildning under en rekryteringsprocess. Tymon (2013) 

menar att det är nödvändigt att själv kunna framhäva sina egenskaper och sig själv. För att 

kunna göra sig anställningsbar är det bra att utvärdera sig själv för att skapa en god insikt om 

sig själv. Garrouste och Rodrigues (2014) har funnit ett samband mellan intag av 

arbetslivserfarenhet hos nyexaminerade studenter och anställningsbarhet där 

arbetslivserfarenhet visade sig vara till stor fördel. Om studenten inhämtade 

arbetslivserfarenhet parallellt med sina studier påverkade det dem olika för att få anställning. 

Har studenten haft arbete vid sidan av sina studier kunde det öka chanserna till 

deltidsanställning och visstidsanställning, men har studerande haft arbete inom utbildningens 

och läroplanens områden ökade chansen att få heltidsanställning. Detta tyder därav på det 

Berglund och Fejes (2009) hävdar, att anställningsbarheten ligger mycket hos en själv som 

individ, det berör personligheten vad man tidigare har gjort.  

 

2.5 Kvalifikation och kompetens 

Helgeson (1991) förklarar att begreppet kvalifikation visar sig i sammanhang som har att göra 

med utbildning, arbetsplats och arbetsmarknad. Det används även ofta i vardagligt tal för att 

beteckna kunskaper och färdigheter ungefär som egenskaper. Kvalifikation betyder att något 

skapas, det kan vara genom utbildning och att individen på så vis passar in i ett arbete. 

Kvalifikationsbegreppet kan ibland användas synonymt med kompetens. Men kompetens är i 

jämförelse med kvalifikation mer bundet till utbildning och nämns ofta i samband med 

individuella meriter såsom betyg, examina och liknande (Berner, 1991). Berner (1991) menar 

att det är skolan/utbildningen som ger individen den nödvändiga kompetensen och merit, men 

vad som blir individens kompetens eller merit avgörs av hur de används och värderas särskilt 

i arbetslivet. Utbildningens betydelse beror till stor del på arbetsgivarnas strategier för 

arbetsdelning, kunskapsutveckling och kontroll. Men vad individer lär sig i skolan utvidgas 

med nya kunskaper eller tynar bort i brist på användning. Arbetslivserfarenheter fungerar inte 

sällan som kvalificerande för arbetstagaren (ibid). Enligt Illeris (2013) handlar kompetens om 

att vara kompetent inom ett område att kunna hantera och klara av de utmaningar som 
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uppstår, det handlar om att kunna vad man ska. Det handlar således om kapaciteter och inte 

bara om kvalifikationer. Illeris (2013) beskriver vidare att det därmed kan vara svårt att 

omvandla kvalifikationer från en utbildning till praktiken.  

 

2.6 Kompetensblomman 

För att på ett mer detaljerat sätt beskriva kompetens har författarna till studien valt att utgå 

från kompetensblomman som enligt Lundmark (1998) koncentrerar sig till olika typer av 

kompetens som tillsammans bildar den funktionella kompetensen. Enligt ovan finns en 

eventuell diskrepans mellan de faktiska kompetenserna hos nyexaminerade studenter och de 

kompetenser som arbetsgivaren efterfrågar. Lundmark (1998) beskriver de nödvändiga 

delkompetenser som en individ behöver för att kunna agera funktionellt i en specifik 

arbetssituation. Som tidigare nämnts i avsnittet kring tidigare forskning, väljer företag olika 

typer av kompetenser. Lundmark (1998) särskiljer fyra olika kompetenser, dessa består av 

yrkesteknisk-, social-, strategisk- och personlig kompetens (ibid). Den yrkesmässiga 

kompetensen innefattar de grundläggande kompetenser och färdigheter som avser krävas för 

det aktuella yrket. Den sociala kompetensen handlar om individens förmåga att samarbeta, 

lyssna och anpassa sig till arbetsgruppen samt samarbetspartners. Vidare innehåller den 

strategiska kompetensen individens kunskaper om verksamhetens mål samt att förstå sin egen 

roll i verksamheten och förstå omvärldens påverkan. Den sista kompetensen är personlig 

kompetens och innefattar enligt Lundmark (1998) individens egenskaper, såsom hur individen 

arbetar med människor, individens motivation, servicevilja samt individens förhållningssätt 

till etik, attityd och värderingar. Alla dessa kompetenser tillsammans skall integreras för att 

utgöra individens funktionella kompetens, mer specifikt hänvisar dessa till individens 

handlingsförmåga för specifik arbetssituation (Lundmark 1998). 

 

För denna studie erfaras det relevant då Lundmark (1998) och kompetensblomman behandlar 

vad kompetenser innebär. Kompetensblomman kan kopplas samman med arbetsgivarens 

förståelse för nyexaminerades studenters kompetens och vad de efterfrågar tillsammans med 

hur matchning sker utifrån kompetensen. Dessa två förhållningssätt kan således sätta empirin 

i ett perspektiv och bidra till ett tolkningsverktyg utifrån teoriernas rationella antaganden.  
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2.7 Person-Organization fit och Person-Job fit 

Det finns olika sätt att bedöma kandidaterna när företag rekryterar ny personal till olika 

tjänster. Vid bedömningen finns tre olika varianter av matchning som eftersträvas mellan 

kandidaten och företaget vid nyrekrytering. Dessa kallas för person-organisation fit, person-

group fit och person-job fit och omfattas av begreppet person-environment fit (Kristof, 1996). 

Fit kommer vidare att användas synonymt med begreppet matchning. För att hitta en lämplig 

rekryt är det viktigt att personens egenskaper stämmer väl överens med organisationen enligt 

teorin Person-Organization fit (P-O fit) som handlar om att organisationen har karaktärsdrag i 

enlighet med kandidatens personlighet som ska matcha organisationens kultur, mål, normer 

och värderingar (Kristof, 1996). Kristof (1996) menar att det går att framställa matchning på 

olika sätt angående P-O fit. Han syftar framför allt till två olika sätt som han vidare delar in i 

två olika begrepp, supplementary fit och complementary fit. När kandidatens värderingar, 

attityder, mål och personlighet stämmer väl överens med andra individer i organisationen 

uppstår supplementary fit. Den andra begreppet complementary fit syftar till att individen kan 

bidra med något som organisationen saknar. P-O fit tenderar även att öka om individens 

behov tillfredställs av organisationen (Kristof, 1996).  Person-Job fit (P-J fit) är den klassiska 

synen på rekrytering som menar på att det ska finnas en korrelation mellan personens 

kunskap, kompetens och skicklighet som behövs för genomförandet av arbetet och dess 
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uppgifter (Kristof, 1996). Historiskt sett har traditionell matchning fokuserat på P-J fit enligt 

Kristof (1996). Det började redan under första världskriget inom den amerikanska militären, 

där tester utfördes för se om kandidaterna som sökte var lämpliga som soldater. I mer än 75 år 

låg sedan fokus på detta klassiska synsätt, att matcha individ till arbetet och dess uppgifter. På 

senare tid kom fokus att läggas på P-O fit, när arbetsmarknaden började bli alltmer flexibel 

och föränderlig ledde detta till att på senare tid behövde fokus läggas på hur personen skulle 

passa in i organisationen (ibid).  

 

Utifrån denna matchning, blir det således intressant för studien att utgå från dessa varianter 

för att undersöka huruvida den etablerade bemanningsbranschen idag värderar P-O fit eller P-

J fit för att matcha rätt person till positionen som önskas tillsättas. Just för att P-J fit syftar till 

kompetens och skicklighet till arbetet och dess uppgifter, då kan detta indikera till individens 

erfarenheter och P-O fit kan däremot indikera till individens personliga egenskaper. Därav är 

synsättet kring teorierna P-O fit och P-J fit, hur matchning uppstår, relevant eftersom målet 

med denna studie är ge en djupare förståelse för hur nyexaminerade studenter som saknar 

relevant arbetslivserafenhet kan påverka sin anställningsbarhet och i detta fall blir det lämpligt 

att veta hur matchningen går till. 
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3. Metod 

Följande kapitel kommer att behandla det val av metod som valts för att besvara den nämnda 

problemformuleringen. Presentationen kommer ge en beskrivning av hur urvalet har gjorts 

samt utförandet av intervjuerna. Till sist avslutas detta kapitel med en diskussion kring 

trovärdighet, etik och metodkritik. 

 

3.1 Forskningsstrategi 

Eftersom studien riktar fokus mot hur arbetsgivare resonerar kring nyexaminerade studenters 

anställningsbarhet har studien valts att skrivas och analyseras med utgångspunkt i en abduktiv 

analysstrategi. Med syftet att bemästra de begränsningar induktiv och deduktiv bidrar till i den 

bemärkelsen av att det möjliggör upptäckten av överraskande data istället för att bekräfta 

förståelse (Bryman & Bell, 2013). Denna ansats indikerar att forskaren pendlar mellan 

deduktion och induktion utan att fullt anamma någon av dessa (Fejes & Thornberg, 2009). 

Alvehus (2013) menar att studien därmed först utgår från teorin och sedan återkopplar till 

empirin och analyserar vad det betyder i ljuset av empirin. Den abduktiva analysstrategin har 

varit betydelsefull för denna studie på grund av att det gjorts upptäckter under 

empirisamlingen av överraskande data i hur arbetsgivare resonerade. Vidare har uppkommen 

data kompletterats i teorin för att kunna föra en bra och tydlig analys. I forskningsprocessen 

brukar forskare skilja mellan två grundläggande ansatser för resonerande och slutledning, 

induktion och deduktion (Fejes & Thornberg, 2009). Däremot enligt Fejes och Thornberg 

(2009) är det dock inte vanligt att forskare har antingen ett strikt induktivt eller strikt 

deduktivt synsätt. Det kunde således antas att teorin inte är oföränderlig utan att den kan 

utvecklas samt justeras och därigenom med förnyad insikt möta empirin (Alvehus 2013). 

 

3.2 Forskningsmetod 

Syftet med studien är att undersöka hur bemanningsföretag resonerar kring nyexaminerade 

personalvetares anställningsbarhet ur ett arbetsgivarperspektiv. Studien kommer att 

genomföras utifrån en kvalitativ forskningsansats då avsikten var att analysera 

anställningsbarheten på djupet. Metoden lägger vikt vid ord och möjliggör en flerdimensionell 

bild av fenomenet (Lind, 2104). Då forskningsfrågan syftar till att undersöka arbetsgivares 

upplevda verklighet, snarare än statistiska verifierbara samband kändes denna metod bäst 
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lämpad. Målet var att få en förståelse för hur studenter kan påverka sin anställningsbarhet och 

förbättra sina möjligheter för en lyckad övergång från studier till arbetslivet. 

 

Kvalitativ metod involverar mer öppna frågor och tolkningar av själva innebörden (Bryman & 

Bell, 2013). Alvehus (2014) beskriver att den kvalitativa inriktningen bör användas om 

problemet syftar till att tolka eller förstå något. Tolkningar av ett fenomen som säger något av 

vikt till andra som också är intresserade av fenomenet. Tolkningen blir därmed direkt knuten 

till teori och val av fenomen. Lind (2014) beskriver att kvantitativ metod bygger på tal och 

frekvenser som analyseras och bearbetas, vilket gör det viktigt att ha information från många 

enheter till skillnad mot en kvalitativ metod. I kvalitativ metod är det vanligare att studera ett 

fåtal enheter och att dessa ger en nyanserad beskrivning av studieobjektet. Detta kan göras 

genom intervjuer, observationer eller analys av dokument (ibid). Studien innefattar ett färre 

antal informanter än vid en kvantitativ ansats på grund av att kvalitativ ansat är mer resurs- och 

tidskrävande (ibid). Det blev därav mer aktuellt att genom av färre informanter fånga ett 

varierande och mångdimensionellt dataunderlag. 

 

Studien kom att grunda sig i en kvalitativ metod genom semistrukturerade intervjuer med 

bemanningsföretag som är experter i rekryteringsprocessen och matchning. Metoden syftar till 

att få expertutlåtande om vad som krävs för att matcha personalvetare till arbete.  

 

3.3 Datainsamling  
 

3.3.1 Urval 

Urvalet för organisationer och informanter kom att strategiskt baseras på kriterier som dessa 

behövde motsvara, därav kändes det lämpligt att utgå från strategiskt urval i denna studie. 

Organisationerna skulle således ha god kunskap inom rekrytering och med utgångspunkt från 

studiens syfte har det följaktligen valts att fokusera på bemanningsföretag och deras 

medvetenhet om vad arbetsmarknaden efterfrågar av nyexaminerade personalvetare. 

Strategiskt har författarna till denna studie riktat sig mot bemanningsbranschen då de anses 

vara experter på rekrytering på grund av deras nätverk, erfarenhet och kunskap vilket 

Bemanningsföretagen (2018) menar. Bryman & Bell (2017) förklarar att en population består 

av de enheter som forskaren väljer att göra sitt urval utifrån, det kan bland annat vara städer, 

branscher, företag med mera. Anledningen till valet av bemanningsbranschen var att denna 

bransch riktar sig i stort på rekrytering och matchning av rätt individ till rätt organisation och 
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därför förväntas informanterna kunna ge relevanta och användbara svar för undersökningen. 

Informanterna inom dessa organisationer behövde motsvara en profilering av rekrytering, för 

att ge möjlighet till att informanterna bidrar till studiens syfte och besvarar dess 

forskningsfrågor.  

  

Vid val av bemanningsföretag tillämpades bekvämlighetsurval, då vi hade som avsikt att möta 

informanten personligen. Det handlar om att informanterna består av de som finns tillgängliga 

för forskaren (Bryman & Bell, 2017). Studien utgick därför från denna metod då det skulle vara 

möjligt att genomföra inom ramen för avsatt tid. Val av vilka enheter som studerades bestod 

utifrån ett urval av organisationer som motsvarar fastställda kriterier. Detta kunde på så vis ge 

ett omfattande utbud av företag att kontakta. Därefter ställdes en förfrågan via telefon om 

deltagande till berörda företag där innehållet bestod av en beskrivning om studien och dess 

syfte. Tanken var att ge en grundlig bild till dessa företag, av hur utbildningen ser ut för att öka 

medvetenheten om personalvetare. Avgränsning gjordes till bemanningsföretag i Skövde med 

omnejd. Sex intervjuer med sju informanter genomfördes från sex av de största 

bemanningsföretag i Sverige, fem intervjuer hölls i Skövde och en intervju i Jönköping. Redan 

efter fem intervjuer upplevde författarna till denna studie att det uppstått en viss mättnad då det 

uppmärksammades att det började bli repeterande svar, därav gjorde författarna bedömningen 

att det räckte med sex intervjuer.   

 

3.3.2 Personlig intervju 

 

För att samla in empiri tillämpades semistrukturerade intervjuer i genomförandet av studien 

då studien syftar till få en djupare förståelse för hur arbetsgivare uppfattar nyexaminerade 

personalvetares anställningsbarhet. I en semistrukturerad intervju finns det möjlighet för 

informanterna att utveckla sina svar och även att ställa följdfrågor (Alvehus, 2013). Detta gav 

således informanten stor frihet att på sitt sätt formulera svaren, då semistrukturerade 

intervjuer skapar utrymme för intervjun att röra sig i olika riktningar. Det är viktigt och 

önskvärt att erhålla sådan information som informanterna tycker är viktig och relevant 

(Bryman & Bell 2013). 

 

Enligt Bryman och Bell (2017) är intervju sannolikt den mest använda metoden i kvalitativ 

forskning, den flexibilitet som intervjun rymmer gör den attraktiv. De förklarar intervjuer som 

en muntlig insamlingsdesign där informanter får svara på frågor med egna ord. Alvehus (2013) 
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menar att intervjuer framstår som en nödvändig metod när det gäller att försöka ta reda på hur 

människor tänker, känner och handlar i olika situationer. I Sådana kvalitativa intervjuer kan en 

informant intervjuas mer en gång och ibland flera gånger. Detta kan ses som en fördel för 

studien då det finns möjlighet till komplettering om viktig information uteblir under första 

intervjun för att på så vis få tillgång till korrekt underrättelse (Bryman & Bell 2017). Vidare 

anses det vara betydelsefullt för denna studie att få fylliga och detaljerade svar. Denna 

intervjumetod passade studiens syfte eftersom semistrukturerade intervjuer utgår från öppna 

frågeställningar för att få en djupare förståelse för vilken attityd rekryterare har gentemot 

nyexaminerade personalvetare. Således gav det möjligheten att bilda en förståelse genom deras 

kroppsspråk, deras egna uppfattningar, tolkningar samt upplevelser (Bryman & Bell, 2013). I 

studiens upplägg har det varit betydligt positivt med personliga intervjuer då det har funnits 

möjlighet att ställa följdfrågor utifrån informanternas svar för att möta informantens 

förståelsenivå (ibid). 

 

Intervjuerna ägde rum på varje informants arbetsplats i syfte att minimera den tid som individen 

behöver avsätta för intervjun. Intervjuansvaret delades upp av praktiska skäl mellan författarna 

av denna studie, och författarna ansvarade därav för tre intervjuer vardera. Medan den ena tog 

det ledande intervjuansvaret bidrog denna andra med viktiga anteckningar och följdfrågor. 

Uppsatsens teorier och tidigare forskning låg till grund för intervjuguiden med särskilda teman 

som utgjorde ett underlag för de semistrukturerade intervjuerna. Informanterna hade som 

möjlighet att vara anonyma i studien om de ville, av intervjupersonerna som ställde upp var det 

endast två företag ville vara anonyma och intervjuerna pågick i cirka 60 minuter. Alla intervjuer 

har spelats in för att på så vis minska risken att förlora information. Intervjuerna gjordes med 

sex olika bemanningsföretag som är verksamma runt om i Sverige, Poolia, Manpower, 

Randstad, Onepartnergroup samt Företag X och Företag Y som avser vara anonyma i denna 

undersökning.  

 

Intervjuguidens upplägg till rekryteringsansvariga i bemanningsföretagen utgick från fyra olika 

ämnesområden: rekrytering, kompetens, matchning och anställningsbarhet, de innehöll bland 

annat frågor där de fick prioriterade variabler på kompetenser som anses krävas. Genom denna 

struktur och ämnesval kunde det ge ett givande och innehållsrikt underlag för en analys och 

svar på studiens frågeställningar.  
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3.4 Studiens trovärdighet 

Bryman och Bell (2013) menar att det finns två olika kvalitetsmått som används vid en 

kvalitativ undersökning för att bedöma kvalitén. Dessa är trovärdighet och äkthet som 

förutsätter att det är möjligt att komma fram till en sann bild om den sociala verkligheten. 

Trovärdighet som denna studie kommer utgå ifrån, ska redogöra för hur pass bra en kvalitativ 

undersökning är, kan vidare delas upp i fyra olika kriterier enligt Bryman och Bell (2013): 

tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och konfirmering. Uppfylls dessa kriterier ökar 

trovärdigheten samt kvalitén på undersökningen. Hur kriterierna kom att uppfyllas beskrivs 

nedan. Enligt Lind (2014) behövs tydlighet och klarhet som ska prägla utförandet och 

prestationen av studien för ge läsaren möjlighet att ta ställning till trovärdighet i studien. 

Därav har författarna även strävat efter en hög grad av transparens.  

  

3.4.1 Tillförlitlighet  

Tillförlitlighet kan härledas till hur troliga eller sannolika resultaten är. Forskaren behöver 

säkerställa att resultaten är korrekt tolkade genom att låta de individer som är en del av 

studien bekräfta att verkligheten uppfattats på rätt sätt (Bryman & Bell, 2013). För att granska 

resultatets sannolikhet har det ställts mot tidigare teorier och studier. Enligt Bryman och Bell 

(2013) uppträder tillförlitlighet när medverkande informanter får ta del av resultatet och får 

möjlighet att bekräfta att det verkligen har uppfattats korrekt. Således har resultaten skickats 

till informanterna för att säkerställa att intervjun tolkats korrekt. Det har även getts tillåtelse 

att spela in varje intervju, vilket har varit fördelaktigt för studien genom att styrka 

sannolikheten och att på så vis kunnat återge deras information på ett pålitligt sätt.   

  

3.4.2 Överförbarhet 

Överförbarhet syftar till om resultaten kan appliceras i en annan kontext. Dock bygger 

kvalitativ forskning på det unika och kontextuella vilket inte gör det möjligt att få samma 

resultat genom att genomföra samma studie i andra sammanhang (Fejes & Thornberg 2012). 

Det handlar om att läsaren, genom relevant och detaljerad information kan avgöra om 

informationen är lämplig att användas vid liknande fall (Bryman & Bell, 2013). Utfallet av 

studien riktar sig främst till studenter med personalvetarexamen och då studien är någorlunda 

begränsad kan inte hela resultatet överföras. Dock kan vissa delar av resultatet överföras till 



 26 

andra sammanhang då det är generaliserbart i den mån att resultatet kan tillämpas av andra 

studenter i samma situation.       

  

3.4.3 Pålitlighet. 

Pålitlighet refererar enligt Bryman och Bell (2013) till om undersökningen vid ett annat 

tillfälle hade fått samma resultat och att forskaren ska anta ett granskande synsätt. Det gäller 

även att säkerställa att alla faser av forskningsprocessen är fullständiga och tillgängliga. 

Studiens alla delar har utelämnats för granskning av såväl handledning, opponering och 

examinering, kritik och ifrågasättande vilket har bidragit till ökad grad av pålitlighet. Enligt 

Lind (2014) läggs även stor vikt vid att arbetet ska presenteras klart och tydligt då läsaren inte 

följer hela forskningsarbetet. För att få en genomgående pålitlighet i studie har studien 

strukturerats upp med ett tydligt tillvägagångssätt och med tydliga kapitel för att det ska bli 

lätt för läsaren att hänga med i studien. Intervjuguider som har behandlats skall även bifogas i 

arbetet för att ge läsaren ytterligare tydlighet och förståelse . På så vis kommer läsaren genom 

att granska uppsatsen avgöra undersökningens trovärdighet (ibid). 

  

3.4.4 Konformitet 

Konformitet syftar till huruvida forskaren har haft kontroll över sina egna värderingar, att de 

inte kommit att påverka undersökningen samt att handlande har skett i god tro (Bryman & 

Bell, 2013). Genom semistrukturerade intervjuer har informanterna kunnat framföra sina 

åsikter i ett öppet klimat. Däremot har frågorna varit strukturerade för att bibehålla relevans 

kring ämnet. Det viktiga är att svaren speglar informanternas bild av verkligheten och inte 

påverkas av intervjuaren. 

 

Utöver trovärdighet har denna studie tagit hänsyn till kriterierna för att uppfylla äkthet där ett 

viktigt kriterium är att en rättvis bild ges av de åsikter och uppfattningar som finns av de som 

studerats (Bryman & Bell, 2013). För att uppnå detta har inspelningar gjorts vid intervjuerna 

för att kunna återgå till vad som sagts för korrekt tolkning. Transkribering har genomförts av 

den insamlade data och sedan låtit skickas till informanterna där de har fått möjlighet att 

acceptera att det som sagts tolkats rätt för att undvika missförstånd. Ytterligare kriterier är 

ontologisk autenticitet som menar att undersökningen ska hjälpa de som medverkat att få en 

bättre förståelse för den sociala situation de befinner sig i (ibid). Genom att låta informanterna 

ta del av resultatet i studien kan de själva jämföra med liknande företag som ingått i studien, 



 27 

hur de upplever situationen och bemöter verkligheten och på så vis ges förutsättningar att 

bättre förstå den sociala situation de befinner sig i. Undersökningen kan också bidra till att 

personerna som deltar får en bättre bild av hur andra personer i miljön upplever saker och ting 

och hänvisar således till pedagogisk autenticitet, vilket också kan stödjas av att de får ta del av 

studien. Vidare undersöker katalytisk autenticitet huruvida de som ingått i studien kan 

förändra sin situation samt tas även taktisk autenticitet upp som ser till om deltagarna fått 

ökade möjligheter att vidta de åtgärder som är nödvändiga (ibid). Genom studien får de ökad 

inblick i företag med liknande omständigheter vilket kan ge underlag för huruvida det är 

aktuellt att förändra sin egen situation och i det avseendet avgöra om det är nödvändigt att 

vidta åtgärder.  

 

3.5 Etiska aspekter   

Studien förhåller sig till fem etiska principer som Bryman och Bell (2013) presenterar. Den 

första principen utgår från informationskravet som författarna menar handlar om att 

deltagarna ska informeras om undersökningens syfte, samt erhålla information om 

undersökningens moment. Detta uppfylldes genom den första kontakt med informanterna via 

telefon, där syftet presenterades samt övergripande information om vad intervjun skulle 

handla om. En andra princip menar Bryman och Bell (2013) är samtyckeskravet som innebär 

att informanterna meddelas att deltagande är frivilligt och att de när som helst kan avbryta sitt 

medverkande. Detta tog i beaktning och nämndes vid första kontakt där de fick möjlighet att 

ge medgivande, samt vid inledning av intervjun. Konfidentialitetskravet togs till hänsyn 

genom att inga obehöriga personer ska få tillgång till personuppgifter som ingår i 

undersökningen. Detta beaktades vid transkribering av intervjuer samt även vid 

presentationen av denna studie. Nyttjandekravet levdes upp till genom att de uppgifter som 

samlas in endast kommer användas för avsett ändamål. Till sist får inte forskaren ge 

vilseledande information om undersökningen och har därav varit observanta med att inte ge 

felaktiga utlåtanden. 

 

3.6 Analys av empiri  

Författarna till studien har genomfört en analys där den teoretiska referensramen möter det 

empiriska materialet. I en kvalitativ analys är det vanligt att skriva ihop det empiriska 

materialet till ett sammanhängande resonemang innan insamlad data analyseras (Alvehus, 
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2013). Författarnas motiv har varit att direkt efter genomförda intervjuerna transkribera 

materialet. Då det enligt Bryman och Bell (2013) rekommenderas att börja med detta i ett 

tidigt skede för att underlätta analysen av insamlad data. Då författarna till studien har fått 

möjlighet att spela in materialet behövdes det avsättas mer tid för transkribering jämfört med 

om det enbart hade gjorts anteckningar (Alvehus, 2013). Transkriberingen bestod i att återge 

det som sagts under intervjun i en mer begriplig form för läsaren.  

 

Analysen kan delas in i tre olika steg enligt Alvehus (2013), sortera, reducera och 

argumentera. Det empiriska materialet lästes igenom ett flertal gånger och diskuterades 

tillsammans, därpå sorterades det insamlade materialet systematiskt till teman i texten av den 

anledning att behålla det som känns mest relevant kopplat till studiens syfte och 

frågeställning. Den sista delen handlar om argumentation, som bygger på att argumentationen 

för de slutsatser som har kopplats till den teoretiska referensramen. Här måste analysen 

underbygga slutsatser på ett tydligt sätt (Alvehus, 2013).  

 

3.7 Metodkritik 

Det finns både för- och nackdelar med den valda kvalitativa metoden. Enligt Bryman och Bell 

(2013) finns det en risk med kvalitativa undersökningar för att de kan bli alltför subjektiva. 

De menar att kvalitativa resultat bygger i stor utsträckning på forskarnas uppfattningar om 

vad som är viktigt och betydelsefullt. Anledningen till att studien ändå tillämpar kvalitativ 

metod är för att få en djupare analys av ämnet i empirin vilket är svårare i en kvantitativ 

metod enligt Bryman och Bell (2013). För att minska subjektivitet och egna tolkningar har 

återkoppling till informanterna erbjudits då det bidrar med en tydlig och konkret åtgärd. En 

ytterligare konkret åtgärd för att minska subjektivitet är att en preciserad och tydlig 

beskrivning redovisas av de tolkningar som gjorts av underlaget som framkommit (ibid). För 

att öka möjligheten till sanningsenlig information från informanterna har anonymitet erbjudits 

till varje individ som intervjuades, vilket kan skapas en trygghet för mer ärliga uttalanden.  

 

Det förs även kritik mot att spela in intervjuer. Enligt Alvehus (2013) kan inspelningen störa 

den intervjuade och kännas som en begränsning i hur öppen informanten kan vara. Men 

ibland kan det vara tryggt för den intervjuade att spelas in, på så sätt vet den vederbörande att 

det som sägs kommer uppfattas korrekt, ord för ord. Då författarna har getts möjligheten att få 

spela in varje intervju med varje informant har det underlättat istället för att förlita sig på bara 
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anteckningar. Risken med anteckningar  är att det som sägs blir förändrat på vägen, det som 

kommer med är det intervjuaren hör och hinner skriva ned. Det har därav varit viktigt att den 

intervjuade fått det sista ordet om hur det som sägs ska registreras (Alvehus, 2013). 
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4 Sammanställning av empiriska resultat  
 

I detta kapitel presenteras det empiriska resultatet som de genomförda semistrukturerade 

intervjuerna genererade. Kapitlet kommer ge en helhetsbild av den insamlade empirin, svar 

som skiljer sig från mängden kommer lyftas fram för att ge en heltäckande bild. 

Presentationen delas upp i olika teman som grundar sig i intervjuguiden och aktuella 

undersökningsområden.  

 

4.1 Presentation av informanter     

Empirin bestod av sex intervjuer och sju informanter. De intervjuade informanterna blev 

tillfrågade huruvida de ville vara anonyma i studien, varav två av sex valde att inte delge sin 

identitet eller vilket företag de representerar. Informanter från Manpower är Elouviza och 

Haris som gemensamt genomförde en intervju. De sitter som arbetsmarknadskonsulter med 

sex års erfarenhet, respektive nio månader. Informant för Poolia är Rebecca som har suttit på 

sin post som rekryteringsansvarig i cirka ett år, men har tidigare arbetat med rekrytering samt 

har studerat human resources på yrkeshögskola. Marcus, informant från Onepartnergroup har 

erfarenhet av rekrytering sedan sex år tillbaka. Informant Toni från Randstad har ett och ett 

halvt års erfarenhet av rekrytering och sitter i dagsläget på två stolar, dels som konsultchef 

samt som juniorrekryterare. Informant från Företag X började som konsult för att sedan efter 

två år bli konsultchef vars post informanten nu suttit på i fem år. Informant från Företag Y har 

arbetat med rekrytering i cirka ett år och har en utbildningsbakgrund inom human resource 

management. Samtliga informanter har god erfarenhet av rekrytering och har bidragit med 

mycket god kunskap i det område studien avser undersöka.       

 

4.2 Rekrytering av nyexaminerade personalvetare  

Av sex undersökta bemanningsföretag varav fem belägna i Skövde och en belägen i 

Jönköping, var det endast hälften av de tillfrågade som tidigare har rekryterat en 

nyexaminerad personalvetare. Dessa tre informanterna kommer från företagen Manpower, 

Onepartnergroup och Företag X. Samtliga har dock endast rekryterat personalvetare till sin 

egen organisation för att fylla i sitt egna behov till de lokala kontoren. Anledningen till att 

samtliga företag inte hade rekryterat in nyexaminerade personalvetare till något kundföretag 

ansåg de kunde bero på bland annat att det behovet inte finns hos deras kunder då många 

väljer att rekrytera dessa själva. Företag X uttrycker: 
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“Direkt ut till kund har jag nog inte rekryterat personalvetare, det har inte varit några 

förfrågningar på. Sen kan jag tänka mig, när det kommer till tjänstemannasidan är det mycket 

förfrågningar som kommer från HR, HR-cheferna på företagen. I och med att HR jobbar med 

HR och de ska ingå i samma organisation så är det nog många som tar hand om den frågan 

själva. Därför tror jag inte man får den förfrågan. Gissningsvis. Det är den uppfattningen jag 

har fått i alla fall”. (Företag X) 

 

Vidare berättar intervjupersonerna både från Randstad och Onepartnergroup att det beror på 

tillfälligheter samt att det har varit ett ganska skralt utbud av HR-tjänster från deras 

samarbetspartners. 

 

“Vi har inte hyrt ut någon HR överhuvudtaget till kund. Det beror egentligen på 

tillfälligheter, hur affärer ser ut och hur kundens behov ser ut, kunden har inte haft ett behov 

av de, med dem som vi har samarbetat med”. (Marcus, Onepartnergroup) 

 

När informanterna fick svara på om det finns någon skillnad vid rekryteringsprocessen av en 

nyexaminerad student gentemot någon från arbetslivet svarade samtliga att det inte finns 

några större skillnader. De upplevde alla att det kunde vara något svårare då avsaknaden av 

erfarenhet och förmågan att veta hur kandidaten kan utvecklas i området gör det svårare för 

företagen att utvärdera hur individen kommer att hantera framtida arbetsuppgifter.  

Informanterna lade istället fokus på annat vid intervjun, de fokuserade mer på erfarenheter om 

individen har varit aktiv under sin studietid, vad individen har gjort innan studietiden samt om 

de har arbetat extra, därav kunde också referenser från sommararbeten och tidigare 

arbetsplatser tas för att få en bild av individens arbetsprestationer. Vidare svarade samtliga 

informanter att mycket fokus låg på personligheten hos rekryten, det var en väldigt viktig del i 

arbetet, att individen ska passa in i arbetet och passa in med kollegorna. 

 

Samtliga bemanningsföretag förhåller sig till rekryteringsprocessen på olika sätt, men 

generellt sätt till personalvetartjänster ser det ut enligt följande, att i det första steget får de en 

kravspecifikation från kundföretaget om specifik tjänst som de måste utgå ifrån. Dessa 

innehåller vad de ska söka hos en lämplig rekryt, bland annat erfarenheter, 

personlighetsegenskaper och meriter. När de tar emot någon som söker arbetet har de 

antingen registrerat sig på deras hemsida eller sökt den specifika tjänsten. De använder även 

personlighetstester för att se vad kandidaten har för potential samt hur de skulle passa in i 
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kundföretaget. Därefter tar de kontakt och kallar till intervju och tar referenser för att se om 

kandidaten är aktuell, om inte frågar de om de vill stanna kvar hos dem för att senare kunna 

ringa upp när det dyker upp något aktuellt för individen. Informanterna kunde lägga fram 

minst två representanter som kundföretaget sedan får träffa för att kunna bedöma 

kompetensen och känna av vilken person som känns mest lämplig i organisationen. 

Informanterna är därav tydliga med att de inte är bäst på vad alla arbeten handlar om utan de 

är väldigt bra på att matcha kravprofilen från kunden. Generellt har de fyra faktorer som de 

bedömer individen på, intervjuer, personlighetstester, referenser och möte med kunden. 

 

4.3 Kompetens 

Informanterna är alla eniga om att utbildningen ger en god kunskap och grund att stå på, men 

att studenterna är långt ifrån fullärda. Informanterna från Poolia, Randstad, och Företag Y ser 

kompetensen hos en nyexaminerad personalvetare som värdefull, att ha läst kurser i bland 

annat arbetsrätt, personalvetenskap eller löneadministration är väldigt bra konkret kunskap. 

Rebecca på Poolia säger att hon ser den kompetensen som en stor nytta, att utbildade vet vart 

de hittar fakta om de till exempel skulle stöta på ett problem som behöver arbetsrätt, då kan de 

lösa det snabbt och smidigt. Företag Y anser att kompetensen varierar från individ till individ 

och beror på vilken inriktning den studerande valt och hur denne har förvaltat det som hen lärt 

sig. Informanten tycker generellt att personalvetare med inriktning mot ekonomi är viktigt då 

de läser mycket organisation och får förståelse för hur företag och samhället i stort fungerar. 

Majoriteten av de tillfrågade företagen menar att kompetens inom ekonomi är till fördel att ha 

med sig eftersom de flesta företag på något sätt är vinstdrivande, att få kunskap om de lite mer 

hårda värdena ger förståelse för hela organisationens funktion.  

 

Samtliga informanter ser arbetslivserfarenhet som en viktig kompetens, det behöver dock inte 

vara relevant arbetslivserfarenhet i linje med utbildningen. Utan de ser vikten av hur individen 

har hållit igång arbetslivet under sin skolgång såsom, sommar- och extraarbete eller praktik. 

Marcus från Onepartnergroup och Elouviza från Manpower anser att det är viktigt att hålla sig 

uppdaterad om hur det fungerar i arbetslivet, att det annars kommer vara tuffare att komma ut 

på arbetsmarknaden då skolan och arbetslivet skiljer sig mycket åt. Informanterna ser det som 

en fördel att studenten kan visa kompetenser och kapaciteter från ett tidigare yrkesliv, för att 

ha något att utgå ifrån när de bedömer kandidaten. Informanterna var alla övertygade om att 

praktik i utbildningen var till stor fördel, vilket i många fall saknas. Rebecca på Poolia anser 
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att det ger en bredare inblick i yrkesområdet och hjälper även studenten själv att veta vilket 

arbete som känns bäst lämpat för individen då HR är ett väldigt brett område. Marcus från 

Onepartnergroup säger vidare att det ger en praktisk kunskap som är till stor nytta som 

arbetssökande då kandidaten har något att ta med sig förutom studierna som visar på 

lämplighet.  

 

Vidare fick informanterna till uppgift att prioritera vilka kriterier som anses viktigast vid en 

anställning av personalvetare. Valet stod mellan specifik yrkeskompetens, social kompetens, 

personliga egenskaper och arbetslivserfarenhet generellt. Fem av de sex tillfrågade värderade 

personliga egenskaper högst på listan och menar på att det går hand i hand med den sociala 

kompetensen.  

 

“Viktigaste skulle jag nog säga personliga egenskaper, speciellt i en HR-tjänst. Det kommer 

nog längst upp. Sen tycker jag det går lite hand i hand med de sociala egenskaperna för ofta 

är det ett otroligt socialt arbete att jobba med HR så det skulle jag nog välja i andra hand”. 

(Rebecca, Poolia)  

 

Informant på Företag X anser att generellt sett för personalvetare, som ska arbeta med 

människor eller i en position där du arbetar nära en chef, är det speciellt viktigt att visa på 

goda personliga egenskaper. Det är viktigt att du vågar tycka till samt spelar den sociala 

kompetensen en stor roll, att kunna kommunicera med människor eller din nära chef. Därefter 

kommer generell arbetslivserfarenhet och specifik yrkeskompetens. Enligt informanten i 

Företag Y kan de utvärdera egenskaper genom tidigare erfarenhet såsom om kandidaten har 

arbetat inom till exempel handel eller haft ett sommar- eller extra arbete inom restaurang. 

Därifrån kan arbetsgivaren se huruvida kandidaten är social, stresstålig eller vet vad bra 

service innebär. Även Rebecca från Poolia anser att det är viktigt att ha arbetat en sväng, 

speciellt inom HR för att få en insikt i hur människor fungerar. Däremot hävdar Företag X 

och Toni på Randstad att studenter får specifik yrkeskompetens genom utbildningen. Om 

kandidaten har en specifik examen med sig har individen läst de kurser som behövs för 

arbetet och vet vad arbetet kommer att innebära, därför resonerar dessa att det kommer i andra 

hand efter personliga egenskaper.  

 

Informanterna fick även i uppgift att rangordna vilka kompetenskrav som de skulle prioritera 

hos en potentiell rekryt gällande personliga egenskaper då det anses viktigast vid rekrytering 
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av en personalvetare. Mallen utgick från tio olika variabler. Dessa bestod av, 

samarbetsförmåga, motivation, självständighet, vilja att arbeta med området personen 

rekryteras inom, social, värderingar, stresstålig (flera bollar i luften), flexibel, innovativ och 

viljan att utvecklas. Av dessa variabler framkom att samarbetsförmåga, motivation samt vilja 

att utvecklas var av störst värde. Majoriteten av informanterna såg samarbetsförmåga som den 

främsta egenskapen en rekryt behöver ha med sig ut i arbetslivet. De menade alla att det är 

viktigt att kunna arbeta i team och kunna samarbeta med kollegor och företaget. Näst 

populärast av de personliga egenskaperna var motivation, då informanterna sökte personer 

som har viljan att utvecklas och att personen ska ha intresse för området de rekryteras inom 

och därav ansågs dessa som viktiga variabler. Rebecca på Poolia berättar att det särskilt är 

viktigt just inom HR att vilja arbeta med området samt vara motiverad för att göra ett bra 

jobb. Däremot såg samtliga informanter från bemanningsbolagen svårigheter med att värdera 

specifika egenskaper, anledningen till det var att de är vana vid att rekrytera till vad kunden 

efterfrågar utifrån en kravspecifikation. Dessa variabler brukar vara efter hur kundföretagets 

grupp ser ut och vad de söker för personliga egenskaper för att passa in i den specifika rollen.  

 

4.4 Hur sker matchning 

Att matcha rätt individ till rätt organisation är bemanningsföretagens främsta uppgift. Enligt 

samtliga informanter inleds processen med en kravspecifikation från kundföretaget som 

innefattar krav och önskemål på kompetenser och personliga egenskaper som kunden 

efterfrågar. Rekryteringsansvariga förväntas då kunna matcha en individ med kraven från 

kunden i den mån det går. Informant för Företag X uttrycker dock att det är sällan det går att 

punkta av alla kraven och då får de be kundföretaget att prioritera. Informanten uttrycker 

vidare att det kan innehålla hårda krav, alltifrån körkortskrav eller krav på specifik utbildning. 

Rebecca från Poolia berättar att kraven kan skilja sig beroende på vad det är för tjänst, således 

nämner hon redovisningsekonom som exempel, att vid en sådan tjänst behöver hon se främst 

till att kandidaten har en högskoleexamen. Krävs det en utbildning för tjänsten tittar hon på de 

i första hand och sedan på personliga egenskaper. Både Toni från Randstad och Marcus från 

Onepartnergroup menar att kompetens och skicklighet är det behovet från kundföretaget som 

formar matchningen samt det är deras uppgift att hitta rätt kompetens. Toni berättar att 

kompetens och skicklighet är självklart något kandidaten behöver för att veta vad arbetet 

innebär. Därefter går de på personlighet för att veta hur personen kommer passa in i 

organisation och grupp. Elouviza (Manpower) menar att kravspecifikationerna är till för att 
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det ska bli rättvist, att de inte går på känsla vid en rekrytering. Hon säger dock att krav såsom 

körkort ser de över och är toleranta med, de ser möjligheter i att kunna samåka och vet när 

bussarna går.  

 

Något som samtliga bemanningsföretag använder som verktyg är bland annat 

personlighetstester som de alla uttrycker är ett bra redskap för att matcha rätt individ till 

specifik tjänst. Informant för Företag Y uttrycker att de kan använda personlighetstester 

generellt för att se hur en person fungerar eller i vilken typ av företag individen skulle passa 

in i. Informanten från Företag X menade på att dessa tester kunde säga mycket mer om en 

individs potential och vilja att ta sig an nya uppgifter och att det kan säga mer än tidigare 

erfarenheter. Skulle kandidaten sakna tidigare erfarenheter kan de se om hen har potential och 

istället trycka på det. Marcus och Toni berättar att de använder personlighetstesterna vid 

bedömningen i processen för att ringa in en person och oftast kommer testet först innan 

intervjun för att sedan kunna gå igenom testet med kandidaterna. Informant för Företag Y 

styrker argument med att genom testet går det att rama in personliga egenskaper för vissa 

tjänster. Det handlar mer om att individen ska passa in och trivas, till exempel tjänster inom 

HR eller som rekryterare, då ska kandidaten vara kommunikativ och vilja prata med 

människor och har du inte de egenskaper finns en risk att kandidaten inte trivs. 

 

Informanterna är alla överens om att de gärna lyfter flera individer till samma tjänst. De tar 

fram individer de kan stå för och låter alltid dessa kandidater träffa kunden, för att låta dem 

känna av stämningen i gruppen och företaget samt för att låta kunden ta det sista beslutet om 

vilken kandidat som passar dem bäst. Informant för Företag Y berättar att eftersom det är 

svårt att matcha kravprofilen till punkt och pricka är det bra att ge kundföretagen fler 

alternativ, då kan de till exempel välja mellan två individer som de tror är lämpliga. Kunden 

får då två kandidater presenterade för sig, det kan handla om till exempel att en kandidat har 

relevant utbildning och relevant erfarenhet, medan en annan individ som saknar relevant 

erfarenhet har ett enormt driv och potential som matchar med organisationens egenskaper 

bättre. Därifrån får kunden ta beslutet vem som passar in bäst.  

 

“Det är egentligen där vi som jobbar inom bemanning och rekrytering kommer in och kan 

påvisa att personlighetsmässigt passar den här personen in hos er. Vi gör ofta ett tyngre 

arbete än om företaget skulle göra det själva, de kanske inte hinner göra de djupintervjuerna 

och personlighetstesterna. Där tycker jag att vi kommer in som verktyg hos företagen. Vi kan 
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påvisa att den här personen har kunskapen och skickligheten för att utföra detta arbete och 

att person nummer två kanske inte har lika mycket skicklighet och kunskap men har 

personligheten, till exempel högre ambition eller har bättre social kompetens och skulle passa 

bättre in på sikt”. (Toni, Randstad)   

 

4.5 Anställningsbarhet  

I helhet ser informanterna positivt på studenternas anställningsbarhet. Det de upplever som 

attraktivt hos en nyexaminerad student är bland annat drivet, framåtandan, nytänket och lusten 

att få komma ut och visa vad de går för.  

 

“Just det här ivriga, att jag vill. Det är nästan så det glöder i ögonen på vissa, tar ni mig så 

får ni allt! Den känslan är svår att hitta förutom hos nyexaminerade”. (Rebecca, Poolia) 

 

Vidare berättar Marcus (Onepartnergroup) att nyexaminerade studenter, kan det nya och är 

uppdaterade om hur arbetsmarknaden och organisationer fungerar, att det är just det nytänket 

det besitter som är viktig. Toni (Randstad) ser nyexaminerade generellt som mer formbara än 

någon med arbetslivserfarenhet, och menar inte på kompetens och skicklighet utan att kunna 

anpassa sig till företagskultur och kunna anpassa sig till sin roll.  

 

Majoriteten av informanterna anser att studenter kan öka sin anställningsbarhet genom vara 

aktiva under sin studietid. Tre av sex informanter uttrycker vikten av att vara yrkesaktiv under 

sin studietid. Elouviza och Haris (Manpower) ser vikten av att arbeta extra eller be om att få 

praktisera, det visar engagemang. “Gå och besök, be om praktik, kopiera papper. Sen står det 

på pappret att du har varit engagerad” (Elouviza & Haris, Manpower). Även Företag Y samt 

Toni (Randstad) hävdar att det är viktigt att vara aktiv för att få CV:t att sticka ut från 

mängden. Det kan vara allt från att ha varit med i skytteföreningar eller projekt. Ett intressant 

resonemang kom från Marcus (Onepartnergroup) där han säger att kandidater sticker ut om de 

kan förklara varför det söker tjänsten och är väldigt påläst om arbetet. 

 

Vidare ser samtliga informanter att bemanningsföretag kan bidra med anställningsbarhet då 

det kan vara svårt att komma in på arbetsmarknaden. Där betyder bemanningsföretag väldigt 

mycket då det är ett sätt att få in en fot och få nya kontakter. Företag Y berättar att de kan ge 

möjlighet att hjälpa individer som saknar arbetslivserfarenhet att bygga upp erfarenheten. 
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Genom att börja arbeta med något annat än de man sökt, till exempel administration för att 

bygga erfarenhet och kontaktnät, kan individen på det sättet få in en fot. Dyker det senare upp 

en tjänst som är i linje med individens utbildning finns möjligheter att gå vidare i 

rekryteringsprocessen.  

 

“Har vi en rekryteringsprocess inom personalvetenskap till exempel och har träffat två 

kandidater och det visar sig att de inte får tjänsten i kundföretag A. Men sen kommer vårt 

kundföretag B ett halvår senare och säger att de behöver personalvetare. Då vet jag att i min 

förra process träffade jag två jätteduktiga personalvetare och tar kontakt med dem igen” 

(Toni, Randstad). 

 

Informant för Företag X finner att det kan vara bra för nyexaminerade studenter att söka sig 

till bemanningsföretag. Detta på grund av att de har ett stort nätverk med kontakter. Hen 

berättar att de kan locka arbetsgivare från företag på ett annat sätt genom till exempel att 

presentera nyexaminerade studenter för kunder och få dem att tänka om. Informanten säger 

även att de kan få ut kandidater där det egentligen inte finns ett behov. Har de en kandidat 

som känns helt klockren kan de skicka ut förfrågningar till kundföretagen och sälja in den 

aktuella individen. Marcus (Onepartnergroup) styrker argumentet och ser att de kan öka 

anställningsbarheten hos kandidater genom deras starka samarbeten med kunder de har arbetat 

med länge, och nämner vidare att på grund av detta kan möjligheten vara större för kandidaten 

att gå genom oss än om kandidaten hade ansökt själv. 

 

5 Analys/Diskussion   

I följande kapitel jämförs det teoretiska och empiriska materialet, dess likheter och skillnader 

analyseras för att få en bild av hur det ser ut i praktiken. 

5.1 Rekrytering av nyexaminerade personalvetare 

Lindelöw (2008) menar att i bemanningsbranschen förhåller sig företag till 

rekryteringsprocessen på olika sätt. Processen startar vanligtvis hos kundföretaget som först 

och främst lägger fram en kravspecifikation som innehåller kompetenser och egenskaper som 

arbetsgivaren efterfrågar. Denna kravspecifikation ligger till grund för rekryteringsprocessen. 

I processen ingår även olika personlighetstester som kandidaten behöver genomföra för att 

påvisa hur hen skulle agera i olika situationer. De kandidater som upplevs intressanta enligt 
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kravspecifikationen kallas till intervju hos bemanningsföretaget. Generellt sett avslutas 

processen med att kandidaten får genomföra en intervju med kundföretaget (ibid). Detta 

bekräftas genom den bild informanterna ger av rekryteringsprocessen och det framkomna 

resultatet. Dock skiljer det sig hur de förhåller sig till de olika delarna i rekryteringsprocessen, 

till exempel hur de använder sig utav de olika personlighetstesterna. Men i helhet använder de 

dessa verktyg som nämns ovan av Lindelöw (2008).  

 

En intressant aspekt som framkom i resultatet var att samtliga informanter från de 

bemanningsföretag som har intervjuats endast har rekryterat personalvetare till sin egen 

organisation. Anledningen till detta kunde till stor del bero på tillfälligheter och att behovet 

inte finns hos kundföretagen då många väljer att rekrytera dessa själva. Enligt Behrenz (2001) 

vill arbetsgivare minimera riskerna vid nyanställning genom att använda sig av goda 

informationskällor. De informationskällor som var av högst värde var anställningsintervju 

som arbetsgivare ansåg som mest fördelaktig. Likaså var referenser från tidigare arbetsgivare 

eller personliga kontakter också av högsta relevans (ibid). Genom denna undersökning finner 

författarna till denna studie att just detta resultat är intressant, det vill säga varför många 

företag väljer att rekrytera personalvetare direkt till sitt företag istället för att gå via 

bemanning. Resultatet visar att bemanningsföretagens informationskällor ger en djupare 

utvärdering av kandidaterna och större möjlighet att matcha rätt person till rätt tjänst. Företag 

X antog att företagens egna HR-avdelningar själva rekryterar in sina HR-medarbetare då de 

själva arbetar med detta och därför har den tiden och kompetensen att rekrytera rätt till sin 

egna arbetsgrupp.  

 

5.2 Kompetens 

Informanterna var alla eniga om att utbildning ger en god grund att stå på, men att 

nyexaminerade studenter är långt ifrån fullärda. Berner (1991) menar att det är 

skolan/utbildningen som ger individen de nödvändiga kompetenser och meriter men vad som 

sedan blir individens kompetens eller merit avgörs av hur det används och värderas i 

arbetslivet. Informant Toni från Randstad berättade att genom utbildning får studenter 

specifik yrkeskunskap vilket gör att om en kandidat har en specifik examen med sig, har 

individen läst de kurser som behövs för arbetet och vet vad det innebär. Däremot framkom 

det, enligt samtliga informanter, att utbildning ofta är ett krav hos kundföretagen men ingen 

garanti för anställning. Enligt Tymon (2013) måste utbildningen kompletteras med värden 
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såsom personlighet och sociala färdigheter, detta argument kunde styrkas av samtliga 

informanter.  

  

Kompetensblomman enligt Lundmark (1998) visar yrkesmässig kompetens på de  

grundläggande kompetenser och färdigheter som avser krävas för det aktuella yrket. Genom 

studien kan vi se som nämnt ovan att den yrkesmässiga kompetensen är en bra grund att ha 

med sig speciellt om det är ett krav från kundföretagen då det är det första tre av sex 

informanterna måste titta på när det gäller tjänster med krav på utbildning. Dock går det inte 

att undgå det faktum att erfarenhet kan väga lika högt som en utbildning, vilket resterande tre 

av sex informanter beskrev. 

  

Att den sociala kompetensen och personliga kompetensen går hand i hand och har en stor 

betydande roll var tydligt hos alla informanterna. Resultatet visar på att samtliga informanter 

värderade personliga egenskaper främst vid bedömning av en kandidat, speciellt när det gäller 

en nyexaminerad student som saknar relevant erfarenhet. Enligt Lundmark (1998) handlar 

personlig kompetens om individens egenskaper såsom individens motivation och servicevilja 

eller individens attityd och värderingar. Företag Y berättar att de använder sig  av 

personlighetstester när de bedömer en kandidats personlighet och genom dessa kan se på 

potential, motivation och viljan att ta sig an arbetsuppgifter. Fortsättningsvis menade fem av 

sex informanter att de kunde bedöma kandidatens personlighet genom tidigare erfarenheter. 

  

Fem av sex informanter betonar vikten av social kompetens vilket kan vara svårt att lära ut 

genom en högskoleutbildning. Det är något som varierar från individ till individ berättar 

Företag Y. Samtliga informanter tyckte att i en personalvetartjänst är det viktigt med social 

förmåga då det är ett oerhört socialt arbete. Fortsättningsvis menar Lundmark (1998) att 

inneha god social kompetens innebär bland annat att ha en god förmåga att kunna samarbeta, 

lyssna och anpassa sig till arbetsgruppen och kunna arbeta i team. Majoriteten av 

informanterna värderade samarbetsförmåga som viktig och avgörande. Informant från Företag 

X utrycker att personalvetare generellt behöver den sociala kompetensen för att kunna 

kommunicera med människor eller en nära chef i sådana tjänster. 

  

Samtliga informanter betonar även vikten av arbetslivserfarenhet som en viktig kompetens. 

De anser det vara viktigt att hålla igång arbetslivet för att hålla sig uppdaterad om hur det 

fungerar. Marcus från Onepartnergroup hävdar att det annars kommer vara tuffare att komma 
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ut på arbetsmarknaden då skolan och arbetslivet skiljer sig mycket åt. Det finns många 

egenskaper som inte kan bedömas genom utbildning. Därför anser samtliga informanterna att 

det är en fördel att studenten kan visa kompetenser och kapaciteter från ett tidigare yrkesliv, 

för att ha något att utgå ifrån när de bedömer kandidaten. Detta kan kopplas till vad Lundmark 

(1998) beskriver som strategisk kompetens där det handlar om förmågan att hantera 

organisationens mål, organisationsövergripande och långsiktiga frågor. Det är här 

informanterna ser en fördel med att hålla sig aktiv på arbetsmarknaden för att ha en förståelse 

för hur företag fungerar.  

  

Sammanfattningsvis indikerar undersökningen utifrån informanternas förståelse att personlig 

kompetens och social kompetens är av betydande vikt för en tjänst som personalvetare. Det 

går dock att distinkt tyda att alla delkompetenser som beskrivs ovan är på ett eller annat sätt 

betydande vid bedömningen av en potentiell rekryt. Detta argument kan styrkas av Lundmark 

(1998) som menar på att alla delkompetenser i kompetensblomman bidrar till den funktionella 

kompetensen. Alla dessa kompetenser ska integreras då dessa mer specifikt hänvisar till 

individens handlingsförmåga för en specifik arbetssituation. 

  

5.3 Hur sker matchningen  

Resultatet visar att kravspecifikationen ligger till grund för att matcha rätt individ till rätt 

tjänst. Den kompetens och skicklighet som kundföretagen önskar är det som formar 

matchningen. Som Kristof (1996) menar är den klassiska synen på rekrytering att det ska 

finnas en korrelation mellan en individs kunskap, kompetens och skicklighet som behövs för 

att genomföra arbetet och dess uppgifter. Den varianten vid bedömning enligt Kristof (1996) 

kallas P-J fit. Att matcha individen enligt P-J fit är i helhet det informanterna gör när de 

använder sig av kravspecifikationen från kundföretagen. Dock innehåller inte 

kravspecifikationen enbart krav på kompetens och skicklighet utan även kriterier för 

personliga egenskaper för att matcha rätt individ till rätt organisation, alltså P-O fit. Enligt 

samtliga informanter framkom det att desto mer kvalificerad tjänst det var desto viktigare blev 

P-J fit. Det faktum att det vanligtvis inte går att matcha kraven till punkt och pricka kan enligt 

Företag Y bero på att kraven kan vara något höga. Ju högre krav på kvalifikationer desto 

snävare kan urvalet bli och det gör att det inte går att välja och vraka bland sökande. Det går 

att anta att det är viktigare med en god P-J fit vid en högre kvalificerad tjänst då det kostar 

mer att matcha någon med utbildning och kvalifikation än någon som är okvalificerad. Dock 
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kvarstår det faktum att individen kan vara kvalificerad för arbetet men om hen inte passar in i 

organisationen kommer det med största sannolikhet inte att bli en lyckad rekrytering. Således 

använder informanterna sig av personlighetstester för att kunna matcha rätt individ till rätt 

organisation. 

  

Överlag kan det utläsas från resultatet att P-O fit är det viktigaste att bedöma vid en 

matchning då samtliga informanterna värderar att individen skall passa in i organisationen. 

Har en kandidat de personliga egenskaperna för att passa in i en tjänst och organisation 

kommer det på sikt leda till en mer långvarig tjänst. Detta kan relateras till vad Kristof (1996) 

påvisar, att P-O fit har blivit allt viktigare på senare tid, när arbetsmarknaden började bli 

alltmer flexibel och föränderlig. Således behöver fokus läggas på hur individen ska passa in i 

organisationen. Vidare påvisar resultatet att i en personalvetartjänst är personliga egenskaper 

ett stort fokus vid bedömningen då bland annat social kompetens och viljan att arbeta med 

människor är högst centralt för att kunna göra ett bra jobb och trivas i tjänsten. För att en 

lyckad matchning ska ske vid en nyrekrytering är det viktigt att individen har matchande 

egenskaper med resten av gruppen samt att individen stödjer de andra gruppmedlemmarnas 

egenskaper (Kristof, 1996). Detta ansåg alla informanterna också vara av stor vikt och lät 

därför de slutliga kandidaterna alltid åka ut till kund för att båda parter skall få en uppfattning 

om vardera. Om individens behov tillfredsställs av organisationen ökar sannolikheten till rätt 

matchning (Kristof, 1996). 

  

Vidare kan det tolkas att det båda delarna är viktiga, båda delarna finns med i 

bedömningsgrunden. För att få en lyckad matchning ska individen matchas med alla dess 

delar men vad som samtliga informanterna ansåg vara mest betydelsefullt var personliga 

egenskaper.  

 

5.4 Anställningsbarhet  

Samtliga Informanters syn på nyexaminerade studenters anställningsbarhet var mycket god. 

De såg att utbildningen ger en god grund att stå på och menade att utbildningen ger den 

nödvändiga kompetens som en individ behöver för att veta vad arbetet inom en 

personalvetartjänst innebär. Berner (1991) bekräftar att skolan/utbildningen ger individen den 

nödvändiga kompetens och merit, men att kompetensen avgörs av hur det används och 

värderas i arbetslivet. Resultatet visade här på vikten av en kandidats arbetslivserfarenhet 
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inför kommande anställning, enligt fyra av sex informanter var det betydande att kunna visa 

på kvalifikationer inom tidigare erfarenhet i sitt tidigare yrkesliv. Berner (1991) styrker detta 

med ett konstaterande att arbetslivserfarenheter inte sällan fungerar som kvalificerande för 

arbetstagaren när individen kan visa på kapaciteter från tidigare arbetslivserfarenheter. Även 

Illeris (2013) menar på att kompetens handlar om att vara kompetent inom ett område och att 

kunna hantera och klara av de utmaningar som uppstår. Det innefattar således kapaciteter och 

inte bara kvalifikationer. Då informanterna ansåg att skola och yrkesliv till stor del skiljer sig 

åt var det betydande att en individ håller sig aktiv i arbetslivet för att hålla sig anställningsbar. 

Vidare betonar Illeris (2013) att det kan vara svårt att omvandla kvalifikationer från en 

utbildning till praktiken. Berglund och Fejes (2009) bekräftar resultatet med ett konstaterande 

att anställningsbarheten ligger mycket hos individen själv samt att det berör personligheten, 

vad individen tidigare har gjort och vad individen är skicklig på. Avseende studiens resultat 

och tidigare forskning förstärks den bekräftelsen att personliga egenskaper är ytterst 

prioriterat. Marrkanen (2006) hävdar att det är enklare att utifrån fakta om individens 

arbetslivserfarenheter hitta grunder för urval av sökande än utifrån de sökandes 

personligheter.  

 

Enligt Tymon (2013) måste utbildningen kompletteras med värden såsom personlighet och 

sociala färdigheter. Forskaren menar att det är nödvändigt att själv kunna framhäva sina 

egenskaper för att göra sig anställningsbar. Avseende resultatet från det empiriska materialet 

ser samtliga informanterna positivt på anställningsbarheten hos nyexaminerade studenter och 

deras egenskaper. Det framgår i resultatet att informanternas upplevelse av vad som är 

attraktivt hos just nyexaminerade studenter är att de generellt kunde se egenskaper såsom ett 

otroligt driv, nytänk, ambition och vilja. Dock är det nämnvärt att dessa egenskaper är högst 

individuellt och ingen självklarhet hos en nyutexaminerad student. 

 

Enligt Löfgren Martinsson (2008) handlar anställningsbarhet inte bara om att få en 

anställning. Det handlar om att utveckla erfarenheter, igenkänningstecken, lära sig, med stor 

betoning på förmåga att bemyndiga och förbättra. Samtliga informanter menar att de kan ge 

möjligheten att hjälpa individen med att bygga upp erfarenheter genom att sända ut kandidater 

på olika uppdrag och därigenom utveckla nya färdigheter. Genom bemanningsföretagens 

starka samarbeten och deras stora nätverk av kontakter har de stora möjlighet att få ut 

nykomlingar på arbetsmarknaden. Samtidigt har inte detta skett inom personalvetarområdet, 

vilket framgår i studien, men kan tillämpas. 
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6. Slutsats 

I detta avslutade kapitel kommer slutsatsen, där studiens forskningsfrågor besvaras. Vidare 

presenteras vidare forskningsinriktningar samt rekommendationer till nyexaminerade 

personalvetare baserat på denna studies resultat.  

 

Bakgrunden till denna studien är att personalvetare upplever svårigheter att komma in på 

arbetsmarknaden efter avslutade studier. Undersökningar visar att arbetsgivare inte sällan 

efterfrågar yrkesrelaterad erfarenhet när de vill anställa personal. Genom att studera 

bemanningsföretags uppfattning av nyexaminerade personalvetare har vi nu fått en förståelse 

för hur arbetsgivare resonerar kring anställningsbarhet dessa nyexaminerade studenter. 

Utifrån följande frågeställningar som har bidragit till nå studiens syfte: 

 

- Hur ser bemanningsföretagen på nyexaminerade personalvetares anställningsbarhet? 

- Vad ligger till grund för matchning vid en rekrytering av nyexaminerade studenter?  

- Vilken betydelse har bemanningsbranschen för anställningsbarheten? 

 

Utifrån studien kan det klargöras att arbetsgivare sätter sin tillit till att individen själv ska 

hålla sig attraktiv och anställningsbar på arbetsmarknaden, detta går att avläsa i kapitel 5.4. 

Ytterligare förhåller de sig positivt till personalvetares utbildningsprogram och det bedöms 

därtill vara en bra utbildning som förbereder studenter för arbetslivet och ger en god grund att 

stå på med goda kunskaper. Nyexaminerade studenter betraktas som formbara, drivna och 

anses kunna bidra med nya tankesätt och idéer, med dessa egenskaper betraktas de som 

attraktiva hos arbetsgivare, vilket kan utläsas i resultatet i kapitel 4.5 och i analyskapitlet 5.4. 

Utifrån studiens resultat i kapitel 4.5 har det bekräftat tidigare forsknings konstaterande, att 

näringslivserfarenhet prioriteras högt, men däremot värderas yrkesrelaterad erfarenhet som en 

positiv erfarenhet men inte nödvändig, det går att visa goda egenskaper från andra 

erfarenheter. Anledningen till varför erfarenhet från näringslivet värderas högt är att 

kompetens en individ kan få från näringslivet är mer kompatibel än teoretiska kunskaper. 

Däremot är det personliga egenskaper som avgör ett anställningsbeslut. Det kan därav 

argumenteras för att studerande gör sig mer attraktiva på arbetsmarknaden genom att hålla sig 

aktiva under studietiden med såväl sommararbete, extraarbete eller praktik etcetera, enligt 

kapitel 4.3. Vidare kan det konstateras att det kan vara bra för en student att komplettera sina 

studier med mer konkret kunskap för att utveckla anställningsbarheten. Enligt resultatet i 
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kapitel 4.3 var det betydelsefullt att ha läst konkreta kurser såsom arbetsrätt och rekrytering. 

Däremot kan anställningsbarheten ytterligare öka genom att fortsätta utveckla mer konkreta 

kunskaper såsom löneadministration. Detta sågs som en betydande merit för att utveckla 

anställningsbarheten. 

  

Författarna till studien har dragit slutsatsen att P-O fit hade större inverkan på en 

nyanställning än vad P-J fit hade. Samtliga informanter använder kravspecifikationer som 

innehåller minimikrav på kunskaper en individ behöver för att kunna utföra arbetet och dess 

uppgifter för en specifik tjänst, men att det därefter läggs stort fokus på att individen ska passa 

in i organisationen. Det fokuseras mycket på att individen ska passa in i övriga gruppen på 

arbetsplatsen för att det på sikt ska leda till en långvarig tjänst. För en personalvetartjänst 

läggs stort fokus på personliga egenskaper då det bedöms att social kompetens och viljan att 

arbeta med människor är högst central för att göra ett bra jobb och trivas i tjänsten, vilket går 

att läsa i kapitel 5.3.   

 

Enligt kapitel 4.5 konstaterar samtliga informanter att bemanningsbranschen kan bidra till 

anställningsbarhet. Däremot har ingen informant rekryterat någon personalvetare ut till något 

kundföretag under deras tid. Därav kan det inte klargöras att det för personalvetare har 

bidragit med någon anställningsbarhet. Dock svarade informanterna att det bland annat kunde 

bero på tillfälligheter, vad kundföretagen efterfrågar vilket kan utläsas i kapitel 4.2. Den 

generella slutsatsen är därav att bemanningsbranschen kan bidra med erfarenheter genom att 

sända ut sina konsulter på uppdrag samt att de genom deras starka och breda kontaktnät har 

större möjligheter än om en kandidat söker en tjänst själv. Därav utesluter vi inte att 

personalvetare kan öka sin anställningsbarhet genom bemanningsbranschen. Genom att få en 

fot in i ett bemanningsföretag har de stora möjligheter att hjälpa dig ut till önskad tjänst. Det 

kan däremot handla om att kandidaten börjar arbeta med något utanför utbildningens relevans 

och senare när en relevant tjänst dyker upp kan kandidaten utan en rekryteringsprocess 

presenteras för den nya tjänsten. 

 

6.1 Rekommendationer  
 

Studenter kan ha god nytta av att välja ett relevant område att studera vid genomförandet av 

examensarbetet. Som studien visar väger personlig lämplighet tyngst vid rekrytering av 

framförallt personalvetare, vilket då C-uppsatsen ger en god möjlighet att få komma ut i 
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praktiken och träffa arbetsgivare och där framhäva sin personlighet och göra ett gott intryck. 

Som studien också visar är det många som saknar praktik i sin utbildning och därav är 

examensarbetet extra viktigt då det finns möjlighet att komma ut i praktiken.  

 

Att hålla sig aktiv under sin studietid med extraarbete, sommararbete eller att söka praktik i 

relevant studieområde är även det av stor vikt för att visa vem man är i arbetslivet och hålla 

sig uppdaterad på arbetsmarknaden. Det är av stor vikt att samla erfarenheter för att kunna 

skriva ett bra och lockande CV.  

 

För de studenter som upplever en problematik med att ta sig ut på arbetsmarknaden finner 

författarna till denna studie att det finns goda möjligheter att få ut en fot i arbetslivet genom 

bemanningsföretag och därigenom samla på sig värdefulla erfarenheter. Med hjälp av deras 

goda kunskaper och nätverk finns det stor möjlighet att få ut en kandidat på marknaden.  

 

6.2 Förslag till fortsatt forskning  
 

Studien har berört ämnet arbetsgivares uppfattning av nyexaminerade personalvetare. Vår 

undersökning bidrar till en större förståelse för hur arbetsgivare resonerar kring en 

nyexaminerad students kompetens och kvalifikationer och vad som krävs av denne på 

arbetsmarknaden. 

 

Resultatet i kapitel 4.1 visade att informanterna från bemanningsföretagen som medverkade i 

studien inte under deras tid hade rekryterat en nyexaminerad personalvetare ut till något 

kundföretag. Detta kunde bland annat bero på tillfälligheter och att företagen antas rekrytera 

dessa själva genom sina egna HR-avdelningar. Det hade således varit intressant att gå direkt 

ut till HR-avdelningar i företag med denna studie för att studera om huruvida det hade gett 

andra resultat. 

 

Det vore vidare intressant att forska djupare om nyexaminerade studenters personliga 

egenskaper. Då ett av det empiriska resultatet i kapitel 4.5 visade att informanterna generellt 

kunde se egenskaper såsom ett otroligt driv, nytänkande, ambition och vilja som attraktivt hos 

nyexaminerade studenter. Således vore det ytterst intressant att undersöka vad det är för 

egenskaper personalvetare erhåller och hur väl de nämnda egenskaper ovan stämmer överens 

med verkligheten. Att göra en undersökning om detta kan ge en förståelse för andra, såsom 



 46 

arbetsgivare att få en bättre bild av vad som är attraktivt hos nyexaminerade personalvetare. 

Eftersom vår studie har visat att personliga egenskaper prioriteras högst ses vidare forskning 

av denna aspekt högst relevant.  
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Bilagor 7 
 

7.1 Individuella reflektioner  
 

Karinna Smiljanic  

Det har varit en mycket utmanande men också givande tid av denna sista termin på 

utbildningen. Från början var mina kunskaper relativt begränsade kring hur en akademisk 

rapport ska skrivas och läggas upp och även mina metodkunskaper. Jag upplever att med 

mycket hjälp från bland annat, handledare, metodkursen och även klasskamrater som har 

bidragit med konstruktiv kritik har det varit till stor hjälp rapporten igenom. Det har dessutom 

varit mycket givande under rapportens att få skriva självständigt samt att studien har givit oss 

möjlighet att komma ut i praktiken vilket har skiljt sig från tidigare arbeten. Synnerligen på 

grund av det valda ämnet och branschområdet har det varit mycket givande och intressant att 

få komma ut och intervjua dessa företag då dessa själva varit väldigt intresserade av ämnet 

och bidragit med mycket intressant och givande information.  

Mina färdigheter i att skriva akademisk och korrekt har utvecklats väsentligt. Att få söka 

teorier och litteratur på egen hand har varit delvis utmanande men också lärorikt, på så vis har 

jag lärt mig att många nya vägar om hur man bör söka teorier och forskning. Vidare har Det 

självständiga arbetet varit ytterst givande genom att behöva planera sin tid noggrant, genom 

att fritt lägga upp sin tid och tillvägagångsätt. Ytterligare  har jag framförallt fått en djupare 

förståelse i rapportskrivning. Vårt motto har varit att arbeta med rapporten minst fyrtio 

timmar i veckan vilket har fungerat väldigt bra och på så vis har det funnits god tid till 

korrigering innan de satta datumen till de olika delinlämningarna.  

Den absolut mest utmanande och tuffaste perioden i rapportskrivandet var den första tiden, 

när val av tema och inriktning skulle göras. Framför allt för att jag kände mig väldigt ny i 

detta med att skriva en sådan stor och omfattande rapport. Jag tog det väldigt seriöst och ville 

välja ett relevant och seriöst ämne som skulle bidra till att bli så givande som möjligt då det är 

det sista jag gör innan examen. Genom hela studien har vi inte behövt göra några markanta 

förändringar på inriktningen, till stor del har den inriktning vi valde från början hållt sig 

genom hela rapportskrivningen. Det går dock inte att undgå det faktum att vi behövt anstränga 

oss för att förtydliga i texten, den valda inriktningen att läsaren tydligt ska förstå vem studien 

riktar sig mot och vilket perspektiv vi utgår ifrån. Således har det varit utmanande men utan 
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feedback och vägledning från klasskamrater, examinator och handledare hade det varit 

betydligt svårare vilket på så vis har varit till stor betydelse.  

Att arbeta i grupp om två anser jag har även det varit mycket givande och av stor betydelse. 

Att kunna ha en till person vid sin sida att  diskutera och bolla idéer har varit till stor fördel 

och också lärorikt. Genom att arbete två stycken i en grupp under lång tid har givit oss båda 

ett stort ansvar gentemot varandra. Jag känner att jag och Ida har givit och tagit lika mycket 

ansvar och varit ett otroligt bra komplement för varandra. Ansvarsfördelningen har fungerat 

bra och det har helt enkelt fallit sig naturligt för oss. Vi har genom hela rapporten arbetat oss 

igenom den tillsammans, vi har i princip inte behövt dela upp några delar mellan varandra 

utan valt att skriva dem ihop. Vi har genom hela rapporten suttit tillsammans och skrivit alla 

delar då vi ansåg att det var mest verksamt. Överlag har vi haft ett bra samarbete och lärorik 

tid tillsammans. 

Jag är otroligt tacksam och framförallt nöjd med det relevanta ämnet vi valde samt att vi valde 

att gå ut till bemanningsbranschen och göra studien. Det som i högsta grad varit fördelaktigt 

var just att få komma ut i praktiken, att få gå ut till företag och intervjua arbetsgivare, dessa 

som kanske i framtiden kunde bli våra arbetsgivare. Vi fick mycket betydelsefull kunskap om 

hur bemanningsbranschen fungerar som vidare gjorde att vi fick upp ögonen för denna 

branschen. Studien har gett oss en otrolig fördel som även nu har gjort att jag har ett 

sommararbete i ett bemanningsföretag. 

Ida Lindström 

När vi inledde arbetet med denna studie hade jag ingen aning om vad det skulle komma att 

innebära. Jag hade inga förväntningar på det arbete som skulle vara det viktigaste någonsin 

hittills, förutom att det skulle bli en tuff period med många utmaningar. Det visade sig vara 

många och svåra utmaningar, alltifrån att hitta ett intressefångande ämne och adekvata teorier 

till att skriva rapporter, bearbeta litteratur och skriva akademiskt. Det krävdes mycket tid och 

engagemang, hårt slit från början till slut. Men av allt vi gav fick vi mycket mer tillbaka. Jag 

är nu, när denna studie har lidit mot sitt slut, oerhört tacksam för allt jag har fått med mig från 

den här perioden. Det har varit otroligt utvecklande och framförallt roligt att få verkställa 

detta arbete från idé till verklighet tillsammans med Karinna. Vi hade länge planerat att göra 

examensarbetet tillsammans då vi under tidigare grupparbeten insett att vi fungerar bra ihop. 

Gemensamt har vi tagit oss igenom detta arbete, vi har löst de utmaningar och problem vi stått 

inför genom att använda oss av våra styrkor och komplettera varandras svagheter. Då Karinna 
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ser utifrån ett helhetsperspektiv och jag själv har ett öga för detaljer har vi kompletterat 

varandra bra under resans gång. Att få komma ut i praktiken och genomföra intervjuer med 

bemanningsföretag har för mig varit det mest givande under arbetets gång. Jag har fått en helt 

ny insikt i vad branschen innebär och hur det fungerar. Därigenom har vi fått ovärderliga tips 

och kunskaper vilket även har lett till praktikplats för oss båda inom bemanning och 

rekrytering.  

 

Med hjälp från vår handledare , vår examinator och alla medverkande informanter har detta 

arbete blivit möjligt att genomföra. Det har varit av största vikt att få deras insikt och kunskap 

för att lyckas driva detta projekt framåt, och jag är därmed tacksam för det enorma stöd vi har 

fått.   

 

7.2 Intervjuguide   
 

Bakgrundsinformation 

- Hur länge har du arbetat här? 

- Vad är din utbildningsbakgrund? 

- Berätta lite om rekryteringsprocessen när du började arbeta? 

 

Rekrytering av nyexaminerade personalvetare  

- Har ni anställt någon nyexaminerad personalvetare tidigare? 

Om ja:  

- Hur många personalvetare har ni anställda? 

- Vilka typer av tjänster har det handlat om? 

Om nej:  

- vad grundar detta sig i? 

- Finns det någon skillnad i rekryteringsprocessen vid anställning av nyexaminerad från 

någon som kommer från arbetslivet?  

-  

Kompetens 

-  Vilka kriterier anses viktigast vid en anställning av personalvetare?  

a. specifik yrkeskompetens,  

b. social kompetens  



 53 

c. personliga egenskaper  

d. arbetslivserfarenhet generellt 

- prioritera gärna vilket område som är viktigast och förklara er rangordning av dem 

 

 

 

Vilka av dessa kompetenskrav skulle du prioritera hos en potentiell rekryt (personalvetare) 

om du ska rangordna 1-10 gällande personliga egenskaper (1 är mest attraktivt och 10 är 

minst attraktivt osv)? Motivera.  

 

• Samarbetsförmåga 

• Motivation 

• Självständighet 

• Vilja att arbeta med området personen rekryteras inom 

• Social  

• Värderingar 

• Stresstålig (flera bollar i luften)  

• Flexibel 

• Innovativ 

• Vilja att utvecklas 

 

- Finns det några eller någon variabel du kan lägga till utifrån din uppfattning och 

erfarenhet som rekryteringsansvarig?  

 

- Hur ser ni på på nyexaminerade personalvetare som saknar relevant 

arbetslivserfarenhet? 

a. Hur ser ni på deras kompetens? 

b. Vad anser ni att en nyexaminerad personalvetare behöver ha för kompetens med 

sig in i arbetslivet? 

 

- Vad bedömer ni att en nyexaminerad personalvetare behöver ha med sig för kompetens 

in i arbetslivet? 

 



 54 

- Finns det någon praktisk användbar kunskap som kan göra en nyexaminerad student 

extra attraktiv på arbetsmarknaden och som kan läggas till i utbildningen? Exempelvis 

någon kunskap, kompetens eller erfarenhet.  

-  

 

Hur sker matchning 

- Vad anser ni att det är som arbetsmarknaden efterfrågar hos en potentiellt lämplig rekryt 

(nyexaminerad student)? 

a. hur skapas matchning?  

b. ska individens egenskaper matchas i enlighet med organisationens krav eller är det 

individens kompetens och skicklighet som krävs för arbetsuppgifterna som ska matchas?  

 

Anställningsbarhet  

- Vad anser ni är attraktivt hos en nyexaminerad student jämfört med en person med 

praktisk erfarenhet?  

 

- Ser ni någon konkurrensfördel med personalvetare som har företagsekonomisk bakgrund 

jämfört med en renodlad personalvetare? 

 

- Finns det något en nyexaminerad student kan göra för att öka sin anställningsbarhet?  

 

- Har ni anställt någon personalvetare utanför utbildningsområdets relevans? (Av vilken 

anledning? 

 

- Anser ni att bemanningsföretag kan bidra till ökad anställningsbarhet? Hur? 

     

 


