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Förord 
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Abstract 

This study describes the new worklife and the consequences it brings for the individual. The 

aim is to highlight the student's approach to today's labour market related to employability, 

this through illustrating the student's subjective perceptions. This study highlights, in an 

engaging way, the changes in the labour market and in what way this affects the students who 

are in the transition between education and employment. 

The study’s issues deals with students' perception of the skills that increases the feeling of 

being employable, the student's attitude towards the labour market and what strategies the 

student develops to increase their employability. The study's theoretical framework is based 

on several concepts such as the new world of work, employability, individualization, reflexive 

projects and skills, which have served as analytical tools. The empirical analysis is based on 

qualitative interviews with respondents including 6 students all studying on courses in the 

humanities. 

In conclusion, the study's results that the social skills and the ability to be adaptable were the 

competencies which students considered to be most essential. Furthermore, we have identified 

three prominent settings to the labour market; individual responsibility, personal development 

and experience of competition. We could also by using empirical data identify four strategies 

the students develop to increase their employability, which was shown to be education, 

previous work experience, the social network and personal brand. 
 

Keywords: The new world of work , employability , personalization , flexibility, competence  



 

Sammanfattning 
 
Denna studie redogör för det nya arbetslivet och vilka följder detta innebär för individen. 

Syftet är att belysa studentens inställning till dagens arbetsmarknad relaterat till 

anställningsbarhet, detta genom att åskådliggöra studentens subjektiva uppfattningar. Denna 

studie belyser på ett engagerande sätt de förändringar som skett på arbetsmarknaden och på 

vilket vis detta påverkar studenter som är i övergången mellan utbildning och arbetsliv. 
 

Studiens frågeställningar behandlar studenternas uppfattning kring vilka kompetenser som 

ökar känslan av att vara anställningsbar, studentens inställning till arbetsmarknaden samt 

vilka strategier studenten utvecklar för att höja den egna anställningsbarheten. Studiens 

teoretiska referensram bygger på flera begrepp som ”det nya arbetslivet”, anställningsbarhet, 

individualisering, reflexivt projekt samt kompetens, vilka har fungerat som analysverktyg. 

Den empiriska analysen baseras på kvalitativa intervjuer där urvalet av respondenter 

innefattar sex stycken studenter som samtliga studerar på utbildningar inom humaniora. 
 

Som slutsats visar studiens resultat att den sociala kompetensen och förmågan att vara 

anpassningsbar var de kompetenser vilka studenterna ansåg vara mest essentiella. Vidare har 

vi urskilt tre framträdande inställningar till arbetsmarknaden; det individuella ansvaret, den 

personliga utvecklingen och upplevelsen av konkurrens. Vi kunde även med hjälp av empirin 

identifiera fyra strategier studenterna utvecklar för att öka den egna anställningsbarheten, 

vilka visades vara utbildning, tidigare yrkeserfarenheter, det sociala nätverket samt det 

personliga varumärket.             
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1 Inledning 
 
Vi lever idag i ett ständigt föränderligt samhälle med ett arbetsliv som ställer krav på att 

organisationer och individer ska vara anpassningsbara till arbetsmarknaden. 

Organisationernas pågående anpassning till marknaden och de påföljande strategierna för att 

organisera arbetet ställer krav på individen (Allvin 2011:17). Kraven på anpassning har gjort 

organisationerna mer konkurrensmedvetna, vilket i sin tur även ställer allt högre krav på 

individen (Allvin, Aronsson, Hagström, Johansson & Lundberg, 2006:17). Dessa krav innebär 

att det är upp till individen själv att anpassa sig efter vad arbetsgivare eftersträvar allt för att 

bevisa att denne är rätt person för arbetet (Berntson, 2011:158). Vidare menar Allvin et al. 

(2006:18) att det är individens ansvar att uppfylla kraven för att medvetet kunna öka den egna 

anställningsbarheten. Det nya idealet för en konkurrenskraftig individ innebär således “ett 

företagsamt jag”, vilket syftar till att individen ska vara självständig i sitt arbete och karriär 

men även öppen för förändringar (Garsten, Lindvert, Thedvall, 2011:10). 

 

Att vara anställningsbar hänvisar till de kompetenser och kvalitéer som individen besitter och 

som krävs för att möta de förändrade behoven hos arbetsgivaren. Anställningsbarhet handlar 

om individens förmåga att erhålla ett arbete, behålla det och vid behov även ha kapaciteten att 

byta och skaffa sig ett nytt (Löfgren-Martinsson, 2008:43). Begreppet anställningsbarhet är i 

ständig föränderlighet och utgör därför skilda innebörder i olika tid och sammanhang 

(Berglund, 2009:34).  

 

Vi har under våra utbildningsår på Örebro Universitet och Personalvetarprogrammet utvecklat 

ett intresse för den moderna arbetsmarknaden och dess förändrade villkor. Fenomenet 

anställningsbarhet är ett begrepp vi har stött på under vår utbildning, vilket har fått hos att 

fundera över hur studenter idag förhåller sig till en allt mer individualistisk arbetsmarknad. 

Utifrån diskussionen ovan gäller det för individen att hela tiden ha en medvetenhet och 

förståelse för vad arbetsmarknaden eftersträvar och samtidigt kunna leva upp till det. De 

individuella förutsättningarna blir avgörande för hur individen hanterar kraven samt vilka 

strategier individen utvecklar för att hålla sig konkurrenskraftig. Även de sociala 

sammanhang och processer där uppfattningarna skapas blir relevanta i relation till individen.  
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Tidigare forskning inom ämnet anställningsbarhet synliggör en brist på empiriska 

undersökningar som fokuserar på hur studenten bör förstå och hantera sin anställningsbarhet i 

samband med högre utbildning och arbetsmarknadens ständiga förändringar (Tomlinson, 

2007:286). Det motiverar att vi i denna studie undersöker studenter och anställningsbarhet i 

förhållande till arbetslivet. 
 

1.2 Syfte 
 
Studien syftar till att belysa studentens inställning till arbetsmarknaden relaterat till 

anställningsbarhet. Vi har för avsikt att undersöka den upplevda anställningsbarheten hos 

studenter som ska vidare ut på arbetsmarknaden. Vidare vill vi undersöka hur studenter idag 

förhåller sig till arbetsmarknaden och även den kontext där uppfattningarna skapas. 

 

 1.3 Frågeställningar 
 

1.   Vilka kompetenser upplever studenten bidrar till en högre känsla av anställningsbarhet? 

2.   Vilken inställning har studenten till arbetsmarknaden? 

3.   Vilka strategier utvecklar studenten för att höja den egna anställningsbarheten? 

 

1.4 Avgränsning 
 
Studien avgränsar sitt studieobjekt till studenter som studerar på utbildningar inom fältet 

humaniora. Vi har valt att endast använda oss av det svenska begreppet anställningsbarhet i 

vår begreppsapparat och som senare även används i analysen av vårt material. Studien 

fokuserar på studentens inställning till dagens arbetsmarknad med utgångspunkt i begreppen 

”det nya arbetslivet”, ”anställningsbarhet”, ”individualisering”, ”reflexivt projekt”, 

”flexibilitet” och ”kompetens”. Vidare presenteras studiens begreppsdefinitioner i kapitlet 

som behandlar teori. Dock redogör vi kortfattat för några av begreppen nedan för att skapa en 

förståelse för kommande kapitel. 

 

Det nya arbetslivet 

Det nya arbetslivet beskriver hur regler på arbetsmarknaden har förändrats eller håller på att 

förändras (Allvin et al. 2006:22). 
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Anställningsbarhet 

Begreppet hänvisar till en individs förmåga att erhålla ett arbete, behålla det och vid behov ha 

kapacitet att byta och skaffa sig ett nytt (Nilsson, 2009:71). 

 

Individualisering 

Individualisering handlar om att individen frigörs från de sociala former som 

industrisamhället konstruerat för att skapa ett självreflexivt liv (Grönlund, 2004:37).  

 

Flexibilitet 

Att vara flexibel i dagens arbetsliv handlar om att ha förmågan att vara anpassningsbar 

(Hansson, 2004:11). 

 

Kompetens 

Kompetensbegreppet kan sammanfattas som en individs handlingsförmåga i relation till en 

viss uppgift, situation eller kontext (Granberg, 2014:111).  

 

1.5 Disposition   
 
Studien är disponerad med tydliga kapitel och underrubriker. Varje kapitel inleds med en 

beskrivning på vad det aktuella kapitlet kommer att handla om. Detta för att dispositionen för 

varje avsnitt ska avspegla vår tankegång. Arne Jarrick och Olle Josephson (1996:56) menar 

att dispositionen ska signaleras och synliggöras.  

 

Uppsatsens första kapitel inleds med en inblick i vad studien ska komma att handla om. Där 

vi vill skapa en förförståelse för studiens undersökningsområde. Vidare presenteras studiens 

syfte och frågeställningar samt avgränsningar och disposition. Kapitel följs av en genomgång 

av tidigare forskning, vilken bygger på vetenskapligt granskade artiklar. Artiklarna är utvalda 

för att på ett övergripande sätt redogöra för kunskapsläget kring dagens arbetsliv och 

begreppet anställningsbarhet. Därefter redogör vi för ett antal teoretiska utgångspunkter, vilka 

används i denna studie. I det följande kapitlet görs en genomgång av metodval och 

tillvägagångssätt. Därefter presenteras studiens analys. I ett avslutande kapitlet redogörs 

studiens slutsats samt en diskussion där vi diskuterar studiens relevans. Vidare även hur 

resultatet står i relation till tidigare forskning och vår teoretiska begreppsapparat. I kapitlet 

presenteras även en metoddiskussion samt förslag på fortsatt forskning inom ämnet.  
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2 Tidigare forskning 
 

I följande kapitel presenteras den tidigare forskningen inom ämnet anställningsbarhet samt 

vår nutida arbetsmarknad. De databaser vi har använt till studien och den tidigare 

forskningen var Summon och Sociological Abstracts genom Örebro Universitetsbibliotek. 

Utifrån följande sökord kunde vi finna artiklar med sociologisk relevans för det aktuella 

forskningsområdet: anställningsbarhet, employable, empoyability, skills, competence, labour 

market, arbetslivet, flexibility och flera olika kominationer av dessa ord. Studien inkluderade 

artiklar som bland annat hade studenten och dagens arbetsliv i fokus. Vidare exkluderade vi 

artiklar som var äldre än 11 år. Dessa artiklar har i sin tur bidragit till att bredda vår 

kunskap om vår arbetsmarknad och individens anställningsbarhet. 

 

2.1 Det nya arbetslivet 
Flexibilitet 
 
Peters, den Dulk och Van der lippes (2008:279) studie fokuserar på flexibiliteten i det nya 

arbetslivet. I studien undersöktes 807 män samt kvinnor för att skapa en förståelse för hur 

dessa upplevde hanteringen av arbete och privatliv i arbetslivet. Undersökningen var en 

flermetodsstudie där respondenterna valdes ut från 30 olika organisationer. Studiens syfte var 

att undersöka om flexibilitet minskar individers stress i relation till hur de hinner med både 

arbete och privatliv samt förmågan att skilja dessa åt (Peters et al. 2008:284). 
 

Resultatet av den empiriska undersökningen visade att ett fritt arbete med flexibla arbetstider 

inte alltid är till fördel för balansen mellan arbete och privatliv. Studien visade på att de som 

arbetade heltid upplevde en stress över att inte kunna njuta av sin fritid. De menade att 

flexibiliteten skapar krav på att hela tiden vara tillgänglig. De som arbetade deltid upplevde 

däremot flexibiliteten som något positivt eftersom flexibiliteten skapar en rörlighet i arbetet 

(Peters et al. 2008:281).  

 

Studiens slutsats synliggör att ett flexibelt arbete kan bli påfrestande för de individer som 

arbetar heltid. Eftersom flexibilitet kan leda till att arbetsgivare förväntar sig att den anställda 

hela tiden ska vara tillgänglig (Peters et al. 2008:283). 
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Individualisering 
 
I en avhandling skriven av Gillberg (2010:27) var syftet att kritiskt granska tesen om 

individualisering. Gillberg undersökte hur unga vuxna upplevde arbetslivet och deras 

självförverkligande i relation till de reflexiva överväganden och strategiska val de gör i 

samband med dessa föreställningar. Vidare analyserade Gillberg (2010:27) individernas 

bakgrund och livsvillkor för att se vilken betydelse det har på individen. Gillberg (2010:35) 

menade således att fokuset för studien byggde på individernas egna berättelser och att det var 

upp till honom själv att tolka dessa föreställningar för att lyckas relatera till den sociala värld 

de unga vuxna befann sig i. 

 

Studiens analys byggde på ett empiriskt underlag vilket gjordes genom 22 intervjuer med 

unga vuxna (Gillberg, 2010:57). Individernas föreställningar utmynnade i att Gillberg 

(2010:197) kunde dra slutsatsen att individualiseringen kan vara en effekt av förändrade 

kontextuella villkor. Gillberg menade att de skapar konsekvenser för unga vuxna då villkoren 

låter individen förhålla sig reflexivt till sig själv och sin omvärld. Gillberg (2010:204) 

redogjorde även för att de resurser som unga vuxna bär med sig i form av erfarenheter, 

självförtroende och kontaktnät spelar en stor roll för hur individen hanterar denna föränderliga 

värld.    

 

O’Donoghue och Maguire (2005:436) behandlade ett liknande tema där undersökningens 

fokus låg på relationerna mellan individen, det livslånga lärandet, arbetsplatsen och begreppet 

anställningsbarhet. Målet med studien var att utöka förståelsen för relationerna och den 

inverkan de har på den framtida anställningsbarheten (O’Donoghue & Maguire, 2005:436).  

 

I studien belyste författarna individens eget ansvar för den personliga utvecklingen, 

anställningsbarheten och karriären. Vidare menade de att individens nivå av kontroll över det 

egna lärandet och den personliga utvecklingen är beroende av individens roll och nivå inom 

sin organisation. Ju mer utrymme individen har i organisationen desto fler möjligheter 

tillkommer som kan gynna individens individuella mål (O’Donoghue & Maguire, 2005:442). 

O’Donoghue och Maguire (2005:443) menade att fokus för anställningsbarhet i relation till 

studenter bör riktas till vilken grad de olika utbildningarna bidrar med utveckling till 

studenternas förmågor och inte enbart i vilken utsträckning de nyexaminerade får arbete. 
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2.2 Anställningsbarhet 
Studenten i relation till arbetslivet 
 
Löfgren Martinsson (2008:1) skrev i sin avhandling om diskrepansen mellan utbildning och 

arbetsliv som skett till följd av förändringar i strukturen på arbetsmarknaden. I artikeln 

diskuteras övergången mellan universitetsstudier och arbetslivet samt de problem dessa 

skapar. Författaren beskrev övergången som oundvikligt och att det är något studenterna bör 

försöka förstå (Löfgren, Martinsson, 2008:175). Studiens mest centrala begrepp var 

anställningsbarhet vilket fokuserade på att göra studenter mer anställningsbara och attraktiva 

(Löfgren, Martinsson, 2008:98-99). 

 

I studien genomfördes två undersökningar, en teoretisk och en empirisk. Den teoretiska 

undersökningen innefattade en analys av forskningsområdet följt av en forskningsöversikt 

angående begreppen anställningsbarhet, kompetens och professionalisering. Begreppen 

användes för att problematisera och analysera undersökningens frågeställningar. I den 

empiriska undersökningen beskrevs och analyserades studenternas erfarenheter. Materialet 

samlades in genom att intervjua personalvetarstudenter (Löfgren, Martinsson, 2008:26-27). 
 

Studien kom fram till på vilket sätt den förändrade arbetsmarknaden bidrog till att 

nyexaminerade studenter i början av sina yrkesliv fick allt mer ansvar.  Det visade sig att den 

medverkade till högre krav för universiteteten att utbilda studenter som var tillräckligt redo 

för de rådande kraven från arbetsmarknaden. Författaren menade att anställningsbarheten är 

en process som startar för studenter redan när de påbörjar sina studier och som sedan pågår 

resten av deras yrkesverksamma liv (Löfgren, Martinsson, 2008:182).  
 

I en annan artikel av Tomlinson (2007:285) undersöktes istället hur studenter hanterar, 

konstruerar och förstår sin anställningsbarhet i övergången mellan högre utbildning och 

arbetsliv. Studien byggde på en kvalitativ undersökning med 53 stycken i Storbritannien. 

Författaren menade att individen idag inte längre kan förvänta sig en ”anställning för livet” 

eftersom deras karriär är förankrad i enstaka arbeten och organisationer. Istället måste 

individen anta en mer flexibel och förebyggande roll till arbetslivet, vilket innebär att hantera 

och skapa sin egen anställningsbarhet (Tomlinson, 2007:286). 
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Studiens resultat visade på att övergången från universitetsstudier till arbetsmarknaden 

innebar en aktiv process för studenterna. Författaren menade att studenter överlag är 

medvetna om den egna anställningsbarheten och att den ständigt måste förbättras och 

behandlas (Tomlinson, 2007:301). Att vara anställningsbar är avgörande för att ta sig in på 

arbetsmarknaden samt även för att upprätthålla dess positioner (Tomlinson, 2007:287). 

Studenternas anpassning till arbetsmarknaden handlade däremot inte bara om att förstå och 

hantera den egna anställningsbarheten, utan speglade även deras försök till att hantera 

arbetsmarknadens krav och förväntningar (Tomlinson, 2007:302).  

 

Studien åskådliggör hur studenter konstruerade sina identiteter till arbetsmarknaden och den 

egna anställningsbarheten. Studenternas inställning till sitt framtida arbete återgav hur de 

skulle komma att framställa sig själva i förhållande till arbete och karriär samt på vilket sätt 

de skulle skapa en förståelse för vilka de är som individer (Tomlinson, 2007:302). 
 

Individens hantering av den egna anställningsbarheten 
 
I en studie utförd av Clarke (2008:258) utforskades anställningsbarhet och hur begreppet har 

utvecklats över tid för att sedan utveckla en ny definition av begreppet. Tanken var att studien 

skulle bidra till begreppet på individnivå. Clarkes (2008:259) syfte med studien var att 

identifiera vilka strategier individen tillämpade för att utveckla de egna kompetenserna och 

färdigheterna. Vidare gavs även förslag på hur individen kunde hantera den egna 

anställningsbarheten samt sin karriär.  
 

Genom en omfattande litteraturgenomgång resulterade undersökningen i en djupare förståelse 

av begreppet och vad begreppet innebär för individen på vår arbetsmarknad (Clarke, 

2008:259). Clarke (2008:259) menade att tidigare litteratur redogjorde för varför 

anställningsbarheten har blivit en prioriterad fråga för arbetsmarknaden. Han menade att den 

främsta anledningen främst handlade om hur organisationer gör nedskärningar, 

omorganiseringar och ”outsourcar”, vilket bidrar till otrygga anställningar för individen. 

Vidare synliggjorde studien att individen står relativt ensam med sitt ansvar för den egna 

tryggheten samt de strategier som höjer den egna anställningsbarheten.  
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2.3 Sammanfattning av tidigare forskning                             
                              

Ovanstående vetenskapliga artiklar är relevanta för vår studie då de fokuserar på olika 

aspekter av arbetslivet. De behandlar olika delar av anställningsbarheten vilket tillsammans 

ger en vidare bild av det aktuella kunskapsläget. Vår studie syftar till att studera studenters 

inställningar och strategier till arbetsmarknaden relaterat till den egna anställningsbarheten. 

Vi menar att de vetenskapliga artiklarna motiverar fortsatt forskning av dagens arbetsliv. 

 

Artikeln Graduate employability and student attitudes and orientations to the labour market 

skriven av Peters et al. (2008) belyser hur det nya arbetslivet präglas av arbetsmarknadens 

krav på flexibilitet, vilket innebär att individen hela tiden förväntas vara anpassningsbar och 

tillgänglig. Peters, et al. (2008:293) menade vidare att det i framtiden krävs utvecklade 

strategier för att integrera arbetsmarknadens krav på flexibilitet.  
 

Löfgren, Martinsson (2008) redogjorde att det saknas systematisk forskning kring övergången 

från högre utbildning till arbetslivet främst när det gäller det kvalitativa perspektivet. 

Tomlinson (2007:286) menade att det finns få empiriska undersökningar som utforskar hur 

studenter bör förstå och hantera sin anställningsbarhet i samband med högre utbildning och 

arbetsmarknadens ständiga förändringar. Vi har i vår studie därför valt att utföra en kvalitativ 

studie med studenter som läser sitt sista år på universitet eller högskolan.  

 

Vi presenterade ovan att O’Donoghue och Maguire (2005:443) argumenterade kring hur 

anställningsbarhet inte bara bör handla om att nyexaminerade studenters chanser skaffa sig ett 

arbete. Han menade att fokus bör riktas mot hur universitet och högskolor idag skapar 

studenters möjligheter till att skaffa ett arbete. Detta är något vi tar fasta på i vår studie 

eftersom vi vill upptäcka de strategier och som studenterna utvecklar. Däremot vänder vi 

fokuset och bortser från vad universitet och högskolor idag kan påverka och undersöker 

istället studentens egna strategier för att höja den egna anställningsbarheten. 
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3 Teori 
 
I följande kapitel presenteras de teorier och begrepp som vi använder i denna studie. 

Inledningsvis presenteras begreppen det nya arbetslivet och anställningsbarhet. Därefter 

redogörs för individualisering, det reflexiva projektet och flexibilitet. Avslutningsvis redogör 

vi för begreppet kompetens som i vår studie även innefattar kunskapsdimensioner. 

 

3.1 Det nya arbetslivet och begreppet anställningsbarhet 
 
Dagens arbetsmarknad är i ständig föränderlighet vilket innebär att arbetet inte har samma 

innebörd som tidigare. Det som förr endast var ett tillfälligt arbete för individen för att på sikt 

nå en mer stabil anställning, ses idag som en vardag för många (Lagrosen, Lundh Snis & 

Nehls, 2010:192). När det talas om det nya arbetslivet uttrycks det både explicit eller implicit 

att arbetsmarknaden ser annorlunda ut i jämförelse med tidigare. Flera omständigheter som 

bland annat den tekniska utvecklingen i form av informations- och 

kommunikationsförmedlingar har inneburit förändringar på arbetsmarknaden i jämförelse 

med hur den såg ut förut (Allvin et al. 2006:19).  

 

Det nya arbetslivet beskriver hur regler på arbetsmarknaden har förändrats eller håller på att 

förändras. Med regler menas inte bara formella regelverk, lagar och avtal utan framförallt de 

informella regler individen medvetet eller omedvetet använder sig av i arbetslivet. De nya 

villkoren på arbetsmarknaden ersätter däremot inte de gamla utan istället tillkommer nya 

regler och normer utifrån nya branscher, marknader och verksamheter som är i ständig 

utveckling (Allvin et al. 2006:22). 

 

Att vara anställningsbar beskrivs både på en nationell och internationell nivå vara nyckeln till 

framgång i arbetslivet. I EU:s marknadsdirektiv har begreppet lyfts fram som en viktig faktor 

för att individen ska nå full sysselsättning. Det har implementerats i Bolognaprocessen som 

ett av de centrala målen i EU:s gemensamma utbildningssatsning (Berntson, 2011:150). 

Dagens organisationer tar inte längre ansvar för individens anställning, vilket i sin tur ställer 

högre krav på individen själv att ansvara för den egna inkomsten och sysselsättningen genom 

att vara tillräckligt anställningsbar (Berntson, 2011:158). Berntson (2011:150) menar att för 

att individen ska anses anställningsbar och själv kunna ansvara för den egna sysselsättningen 
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krävs det att denne är flexibel och anpassningsbar. Vidare bör individen även ha förmågan att 

uppdatera sina kompetenser och färdigheter samt kunna leva upp till vad arbetsgivaren önskar 

(Berntson, 2011:150).  

 

Begreppet anställningsbarhet bidrar till vår förståelse av oss själva men även den tid vi lever i 

och hur vi föreställer oss vår framtid. Vi förväntas ta eget ansvar och ständigt utvecklas för att 

vara så attraktiva som möjligt på arbetsmarknaden (Berglund, 2009:36). Begreppet handlar 

om individens förmåga att erhålla ett arbete, behålla det och vid behov även ha kapaciteten att 

byta och skaffa sig ett nytt (Nilsson, 2009:71). 
 

Gällande den föränderliga arbetsmarknaden kan det även uppstå krav på arbetstagaren att 

ständigt värna om ett konstant lärande och utvecklande. Allt fler individer är idag högt 

utbildade vilket nästintill är ett allmänt krav för att ens skaffa ett arbete. För att arbetsgivaren 

ska hitta rätt person till rätt arbete upprättas vissa kriterier, vilka utgår ifrån individens 

personliga kvaliteter och attribut. Individen behöver alltså inte bara utveckla sina kunskaper 

för arbetet utan också sina personliga kvaliteter som arbetsgivaren har satt sitt värde på 

(Björklund, 2009:137-138). 
 

3.2 Individualisering 
 
Individualisering handlar om att individen frigörs från de sociala former som 

industrisamhället konstruerat för att skapa ett självreflexivt liv. Med sociala former menas 

bland annat klass, familj och könsroller. Det resulterar i att individen går från att leva ett 

socialt förutbestämt liv till att ha möjlighet att skapa och forma livet utifrån egna 

förutsättningar (Grönlund, 2004:37). Däremot skapar dagens arbetsmarknad nya normer och 

regler, vilket förutsätter att individen kontinuerligt och på egen hand anpassar sig efter 

arbetslivets förväntningar (Allvin et al. 2006:17). 
 

Individen på arbetsmarknaden uppmanas ha ett “företagsamt jag”, vilket bland annat innebär 

kreativitet och självständighet. Idealet syftar till att individen är öppen för förändringar och tar 

eget ansvar för sitt arbete samt karriär. Det innebär i sin tur att alltmer ansvar läggs på den 

enskilda individen att matcha arbetsmarknadens krav och arbeta för den egna 

anställningsbarheten (Garsten et al. 2011:10). Arbetsmarknaden har på så vis en 

individualiserande effekt på individen och med krav på utbildning, konkurrens samt rörlighet 
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mellan arbeten bidrar samtliga delar till den ökande individualiseringen (Berglund & Schedin 

2009:377).  

 

3. 3 Reflexivt projekt 
 
Enligt Giddens (1991:13) har individens självidentitet blivit ett självreflexivt projekt. Det 

betyder att individen ökat medvetenheten kring de olika identiteter som finns och att dessa 

ständigt tvingar individen att ta ställning till skapandet av den helhetsbild som är trovärdiga 

dem själva. Vidare menar Giddens (1991:220) att projektet är något den senmoderna 

människan ständigt arbetar med för att skapa en berättelse om sig själv.  

 

När Giddens beskriver självet som ett reflexivt projekt syftar han till hur individen ständigt 

omarbetar den egna självberättelsen. Giddens menar att individen själv väljer vem denne vill 

vara och hur denne vill bli uppfattad av andra, vilket i sin tur grundas i beslut som individen 

fattar utifrån erfarenheter och kunskaper som denne påverkas av (Giddens, 1991:220). 

Giddens beskriver vår samtid i citatet nedan. 
 

”Moderniteten är en posttraditionell ordning, där frågan: Hur ska jag leva? måste 
besvaras genom dagliga beslut om hur jag ska uppträda, vad jag ska ha på mig, vad jag 
ska äta osv. en fråga som också måste tolkas utifrån självidentitetens temporalitet” 
(Giddens, 1991:24). 

 

Temporaliteten är en konsekvens av individens självreflexivitet då vi aldrig kan garantera att 

det inte finns en bättre identitet att anta (Giddens, 1991:24). Sammanfattningsvis kan självets 

reflexiva projekt beskrivas som människans upprätthållande och skapande av självkänsla och 

identitet. Det leder till att individen är medveten om sin livssituation och har på så vis 

möjlighet att påverka den (Giddens, 1991:220).   
 

3.4 Flexibilitet 
 
Begreppet flexibilitet används ofta som metafor i samband med det moderna arbetslivets 

utveckling både vad gäller organisationer och deras anställda. Flexibiliteten i sig har blivit ett 

slags nyckelbegrepp för arbetslivets kärnfrågor (Hanson, 2004:11). 
 



 12 

Att vara flexibel i dagens arbetsliv handlar enligt Hanson (2004:11) om att ha förmågan att 

vara anpassningsbar. Att vara anpassningsbar blir allt mer angeläget för individen eftersom 

vår föränderliga arbetsmarknad ställer krav på företag att vara produktiva och effektiva, vilket 

bidrar till att individen bör vara flexibel.  

 

Flexibilitetet medför ofta en större frihet i arbetets handlingsutrymme för arbetstagaren 

(Hanson, 2004:12). Det fria handlingsutrymme bidrar till att gränserna mellan arbetsliv och 

privatliv suddas ut, vilket ofta ses som fördelaktigt för individen. Däremot kan flexibilitet 

även ses som ett hot mot de anställda. Företag som strävar efter ett allt mer flexibelt arbete 

tenderar nämligen att erbjuda sämre anställningsförhållanden, vilket även bidrar till en otrygg 

framtid för individen (Grönlund, 2004:19). 
 

3.5 Kompetens 
 
Kompetens är ett välkänt begrepp där innebörden är desto svårare att sätta ord på (Granberg, 

2014:109). Illeris (2013:37) definierar kompetens i relation till vad individen kan, vad denne 

är i stånd att göra och hur denne hanterar olika sammanhang och situationer. Det går att 

beskriva begreppet som en individs handlingsförmåga i relation till en viss uppgift, situation 

eller kontext (Granberg, 2014:111).  

 

Kompetens handlar även om den formella kompetensen. Den innebär enligt Anttila (1999:49) 

att individen har den rätta behörig som ligger till grund för en specifik yrkeskunnighet. Den 

formella kompetens ses som absolut, antingen så har du den eller så har du den inte. Vidare 

har även den formella kompetensen fastställda normer för hur den ska utvecklas i olika 

kontexter. Genom exempelvis utbildningar som leder till examen eller vidareutbildar för att 

höja den formella kompetensen hos arbetstagarna. 
 

Granberg (2014:117) menar att besitta relevant kunskap och samtidigt har en vilja att använda 

den på rätt sätt och vid rätt tillfälle är ett kompetent handlande. Det är genom individens 

agerande som kompetens synliggörs. Lundmark (1998:34) beskriver att kunskap är själva 

kärnan i individens kompetens. Det leder oss till Allvins et al. (2006:17-18) 

kunskapsdimensioner som definierar de kunskapskrav som arbetsmarknaden ställer på 

individen. 
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Den första dimensionen kallas för den kognitiva kunskapsdimensionen och avser de tekniska 

kunskapskrav som läggs på individen i förhållande till de egna arbetsuppgifterna. I en del 

arbeten blir de tekniska kunskapskraven mer kvalificerade än i andra, samtidigt som den 

mängd information individen möter sätter gränser för den kunskap denne kan tillskriva sig 

(Allvin et al. 2006:17). Genom arbetslivets snabba produktionstekniska utveckling skapas ett 

ökat krav på kunskaper inför arbetsprocesserna och om hur dessa kan främjas (Allvin et al. 

2006:63). 
 

Den andra dimensionen är den sociala kunskapsdimensionen. Här ställs krav på individen i 

förhållande till andra människor. Den anställde ska kunna ta plats och påverka relationerna på 

arbetsplatsen alltefter sin egen vilja. Kraven på kunskap och lärande i förhållande till andra 

har blivit en viktig del i arbetet (Allvin et al. 2006:71). Den sociala kunskapsdimensionen 

innebär således arbetsmarknadens krav på individen i form av social kompetens, socialt 

nätverk och socialt kapital. Enligt Allvin et al. (2006:74) synliggörs individens sociala 

kompetens när denne kan påvisa samspel med sin omgivning och kan kontrollera de intryck 

som andra människor får av en. I dagens samhälle är det nödvändigt att besitta social 

kompetens av den anledningen att individen är beroende av andra och deras tjänster, vilket 

utgör individernas gemensamma ansvar för att relationerna med andra ska fungera.  

 

Det sociala nätverket däremot beskriver Allvin et al. (2006:76) är ett samarbete som ständigt 

är närvarande för individen. Ett nätverk definieras som något tillfälligt och är beroende av de 

individer som ingår i det. För att det sociala nätverket ska hålla långsiktigt behöver individen 

ställa upp för varandra och skapa en ömsesidighet. Vidare menar Allvin et al. (2006:77-78) att 

det sociala kapitalet utgör en resurs för det sociala nätverket. För att skaffa ett kontaktnät 

krävs att individen kan föra sig i relation till andra men samtidigt kunna förhålla sig till givna 

sociala sammanhang. Tillsammans blir des sociala kunskapskraven allt viktigare för att 

individen ska ha möjlighet att avancera i arbetslivet och ständigt hålla sig anställningsbar 

(Allvin et al. 2006:17). 
 

Den tredje dimensionen är den samhälleliga kunskapsdimensionen, vilka innefattar de 

kunskapskrav som ställs på individen i förhållande till de sociala och kulturella kontexter som 

det egna arbetet är en del av. Kraven synliggör de förväntningar som den anställde har på 

samhället men också individens egen relation till samhället (Allvin et al. 2006:83). Idag 

präglas arbetslivet av föränderlighet, heterogenitet och individualisering (Allvin et al. 
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2006:91). Relationen till arbetet bestäms av ny teknik, globala marknader och kortsiktiga 

åtaganden (Allvin et al. 2006:170). 
 

Den sista dimensionen är den existentiella kunskapsdimensionen. Den handlar om de krav 

som ställs på individen i förhållande till sig själv som arbetskraft. Arbetet ses idag som ett 

individuellt verktyg för personlig utveckling eller överlevnad och innebär att individen får en 

ny relation till sig själv (Allvin et al. 2006:91). Eftersom kunskapskraven är svåra att fastställa 

lämnas ansvaret över på individen som förväntas anpassa sina kunskaper till marknadens krav 

(Allvin et al. 2006:93-94). Dimensionerna samverkar och bildar en helhet i form av 

anställningsbarhet som påvisar den våg som det ”nya” arbetslivet skapar (Allvin et al. 

2006:63). 
 

3.5 Sammanfattning 
 
Det nya arbetslivets villkor tvingar individen att själv hantera och hitta strategier för att höja 

den egna anställningsbarheten. Det är idag upp till individen att utveckla sina kompetenser 

och erfarenheter för att kunna matcha arbetsgivarens behov. Eftersom arbetsmarknaden är i 

ständig föränderlighet krävs det att individen anpassar sig till vad samhället kräver.  

De ovan presenterade begreppen använder vi i analysen av vår studies empiriska material. 

Med utgångspunkt i följande begrepp vill vi synliggöra vilka kompetenser studenten upplever 

bidrar till en känsla av högre anställningsbarhet. Utifrån denna teoretiska bakgrund analyserar 

vi även studentens inställning till arbetsmarknaden samt de strategier studenten utvecklar för 

att höja den egna anställningsbarheten. 

Begreppet det nya arbetslivet fungerar som ett grundläggande begrepp och sätter individen i 

ett större sammanhang, vilket skapar en förståelse för hur individen agerar. Liknande gäller de 

övriga teoretiska begrepp som alla på ett eller annat vis är komponenter till det nya 

arbetslivet. Kompetensbegreppet hänvisar till individens förmåga att handla i en given 

situation, samtidigt som individualiseringen, det reflexiva projektet och flexibiliteten ska 

agera verktyg för att belysa det ansvar som läggs på individen. 

Vidare ska begreppet anställningsbarhet hänvisa till förmågan att få, behålla och vid behov 

skaffa ett nytt arbete (Nilsson, 2009:71). I definitionen ligger fokus på individens ansvar för 

att vara yrkesverksam. 
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4 Metod 
 
I detta kapitel redogör vi för studiens metod. Vi presenterar metodval och hur vi har gått 

tillväga vad gäller urval, genomförande av intervjuer, bearbetning och analys av data, 

reliabilitet och validitet samt etiska ställningstagande.   

                   

4.1 Metodval 
 
Denna studie tillämpar en kvalitativ forskningsstrategi. Eftersom studiens syfte hänvisar till 

att belysa studentens inställning till arbetsmarknaden i relation till anställningsbarhet ansåg vi 

att den kvalitativa metoden var mest lämpad. Bryman (2008:367) beskriver att metoden 

skapar tillgång till individers syn på samhället. Vidare menar Svensson och Ahrne (2015:17) 

att den kvalitativa forskningsstrategin kan ses som ett försök att finna eller skapa en väg som 

tar forskaren från okunskap till kunskap, från en obesvarad fråga till ett svar eller från ett 

problem till en lösning.  

 

Studiens forskningsansats tillämpas av en abduktiv ansats. Fejes och Thornberg (2009:25) 

menar att den abduktiva ansatsen utgår från studiens empiri men att det handlar om att 

ständigt ha en öppenhet för andra teoretiska föreställningar. Den abduktiva ansatsen innebär 

att vi har använt oss av en metod som pendlar mellan teori och empiri. I vår studie har vi som 

utgångspunkt använt oss av befintlig kunskap och teori, men vi har även varit öppna för nya 

möjliga upptäckter.  

 

4.2 Urval 
 
Vi har i vår studie kontaktat sex stycken studenter som alla uppfyllde kriterierna för vårt 

urval. I denna studie har vi valt studenter som samtliga läser sitt sista år på universitet eller 

högskola. Vidare ville vi även att samtliga studenter skulle ha någon form av tidigare 

yrkeserfarenhet eftersom vi menar att de krävs för att kunna bidra till studien. För att 

specificera urvalet ytterligare valde vi att intervjua studenter som läser utbildningar inom 

fältet humaniora. Då tidsperioden för studien var knapp krävdes en begränsad storlek på 

urvalet. Dock menar vi att antalet var tillräckligt för studiens undersökning.  
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För att finna respondenter till vår studie kontaktade vi i första hand lärare på ett flertal 

universitet för att genom dessa få kontakt med studenter som kunde passa till vår studie. Vi 

upptäckte snabbt att det var ett ineffektivt sätt att få tag på respondenter. Vi började därför 

leta i våra egna sociala nätverk. Vänner och bekanta kunde på flera sätt hjälpa till genom att 

förmedla med sina kontakter till ytterligare aktuella respondenter. Denna typ av urval 

beskriver Bryman (2011:195) som snöbolls- eller kedjeurval. Urvalet kan beskrivas som den 

process där forskaren kontaktar ett antal individer som är relevanta för studiens syfte. Vidare 

kan vårt sätt att finna respondenter liknas med ett bekvämlighetsurval, vilket handlar om att 

forskaren använder personer som för tillfället finns tillgängliga (Bryman (2011:194).  
 

4.3 Tillvägagångssätt 
Utformande av intervjuguide 
 
Vi valde att använda oss av semistrukturerade intervjuer för att belysa våra frågeställningar. 

Semistrukturerade intervjuer innebär att vi har använt oss av en intervjuguide (Bilaga 1) vid 

utförandet av intervjuerna. Guiden kan beskrivas som en lista med berörda teman där 

respondenterna fick stor frihet att utforma svaren på sitt eget sätt. Bryman (2011:244) 

beskriver att öppna frågor skapar en större förutsättning för respondenterna att formulera sina 

svar samt lämnar utrymme för oförutsägbara reaktioner.  

 

Innan vi konstruerade vår intervjuguide studerade vi ämnesområdet noggrant, vilket i sin tur 

skapade bra förutsättningar för att utforma relevanta frågor. Studiens intervjuguide innehåller 

tre teman vilka är; kompetens, inställning till arbetsmarknaden samt strategier. Intervjuguiden 

omfattar tillsammans 15 frågor exklusive ett par underfrågor. I guiden finns även 

bakgrundsfrågor och avslutande frågor som inkluderats för skapa ett så avslappnat och 

bekvämt samtal som möjligt samt för att ge respondenten tillfälle att tillägga ytterligare tankar 

och åsikter.  

 

Vi gjorde även ett medvetet val att inte ställa direkta frågor om begreppet anställningsbarhet 

för att utesluta förvirring hos respondenterna över begreppet och dess betydelse. Därför 

planerades intervjufrågorna noggrant eftersom vi ville fånga ämnesområdet, men inte explicit 

uttryckt.  
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Genomförande av intervjuer 
 
Vi kontaktade samtliga respondenter via telefon innan intervjuerna genomfördes. Vid det 

tillfället informerade vi respondenterna om studiens syfte och praktiska frågor angående vårt 

möte samt intervjutillfället. Alla intervjuer genomfördes gemensamt av den anledning att vi 

betraktade det som fördelaktigt för processen. Att båda var deltagande i samtliga intervjuer 

menar vi bidrog till att vi tillsammans kunde observera situationerna och dela upplevelserna i 

efterhand. I samtliga fall förutom ett utfördes intervjuerna på andra platser än vid Örebro 

universitet. Det bidrog till att vår arbetsmiljö förändrades inför varje genomförd intervju. 

Tanken var att låta respondenterna få vistas i “trygga miljöer” som de själva fick välja ut. I 

denna studie kommer studenterna från olika städer och studerar således inte vid samma 

lärosäten. Det föll sig därför naturligt att vi besökte deras miljöer. 

 

Innan vi startade inspelningen småpratade vi lite, vilket vi uppfattade som medverkande till 

den trevliga och lättsamma stämningen under intervjuerna. Respondenterna verkade bekväma 

och det bidrog till att intervjuerna kunde utföras på ett bra sätt. Vi stötte inte på några direkta 

problem när det gäller de frågor som vi ställde. Dock krånglade tekniken vid 2 tillfällen och 

detta kan naturligtvis ha påverkat i någon mån. Samtliga intervjuer tog omkring 30- 45 

minuter vilket betyder att tiden var en aning skiftande trots att samtliga respondenter fick 

samma frågor. Slutligen upplever vi att det insamlade materialet var tillräckligt för att utföra 

studiens analys och undersökning. 
 

Bearbetning och analys av data 
 
Efter genomförandet av samtliga intervjuer delades transkriberingarna upp för att göra arbetet 

smidigt och effektivt. Därefter lästes allt sammanställt material för att vi båda skulle bli väl 

insatta i empirin. Som angreppssätt till studien har vi valt tematisk analys, vilken handlar om 

sökandet efter tydliga teman i empirin (Bryman, 2011:528). Vi har använt oss av en metod 

som Bryman (2011:528) kallar för ”framework” där forskaren arbetar utifrån en matris i syfte 

att strukturera upp funna teman och underteman i materialet. I vårt fall var det studiens 

insamlade material, det vill säga de transkriberade intervjuerna. Vidare har vi använt oss av 

rekommendationer som teknik i sökandet efter teman och för att synliggöra bland annat 

repetitioner, metaforer, övergångar samt likheter och skillnader i materialet (Bryman 

(2011:529)  
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Sammanfattningsvis valde vi i analysen att presentera materialet utifrån tre teman som 

tillsammans skapar struktur i materialet. Dessa teman bygger på studiens frågeställningar: 

kompetenser som bidrar till ökad anställningsbarhet, studentens inställning till 

arbetsmarknaden samt strategier för en ökad anställningsbarhet. Utifrån dessa teman 

presenteras analysen av det empiriska materialet.  
 

Etiska ställningstaganden 
 
I en forskningsprocess inom samhällsvetenskapen är det viktigt att forskaren är väl medveten 

om de värderingar och etiska ställningstaganden som ska iakttas. Bryman (2011:131) 

behandlar fyra viktiga principer som samtliga behöver finnas med åtanke vid svensk 

forskning. Enligt informationskravet så informerade vi våra respondenter om 

undersökningens syfte och att deras deltagande var frivilligt och att de hade rätt att avbryta 

intervjun om de så ville. Vi hade även innan intervjun fått ett godkännande på att samtliga var 

villiga att ställa upp på intervju, vilket samtyckeskravet syftar till. Vidare följde vi 

konfidentialitetskravet som handlar om anonymitet. Vi klargjorde för respondenten att namn 

och personuppgifter varken kommer avslöjas eller presenteras. Vi redogjorde även för 

nyttjandekravet, vilket innebär att alla uppgifter och allt material inte kommer att användas i 

något annat syfte än till forskningsändamålet. Vi lovade särskilt att inspelningarna av 

intervjuerna skulle tas bort så fort materialet var transkriberat och klart. Vi ville självklart visa 

respekt gentemot våra respondenters integritet, vilket gjorde dessa etiska principer självklara. 
 

Reliabilitet och validitet 
 
Vid samhällsvetenskapliga undersökningar finns tre kriterier som behöver tas i beaktning för 

att undersökningen ska bli så korrekt som möjligt. Bryman (2011:49) presenterar dessa som 

reliabilitet, replikation och validitet. Kriterierna är lika viktiga i en kvalitativ studie som vid 

en kvantitativ studie även om syftet inte handlar om att mäta och kunna generalisera resultatet 

till en hel population (Bryman 2011:351). Enligt Bryman (2011:49-50) kan begreppen 

förklaras som följande. Reliabilitet handlar om tillförlitligheten i de mått som används i 

undersökningen medan validitet syftar till hur väl uppsatsen mäter det som den är avsett att 

mäta. Vidare kan replikationen beskrivas som reproducering eller upprepning. 
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Reliabiliteten i uppsatsen bedömer vi som relativt hög då vi i tidigare avsnitt noggrant 

presenterat tillvägagångssätt och de val vi gjort av sociologiska artiklar, teoretiska begrepp 

och respondenternas integritet. Under studiens gång har vi läst och bearbetat en stor mängd 

litteratur för att dessa val ska bli så pålitliga som möjligt. För att ytterligare skapa en god 

tillförlitlighet har samtliga respondenter fått möjlighet att ta del av det färdigställda resultatet, 

detta för att på egen hand granska om vi som författare tolkat och uppfattat respondenternas 

svar på rätt sätt. Vidare har vi försökt ge en så detaljerad beskrivning av det insamlande 

materialet i metodavsnittet som möjligt. Vi är däremot väl medvetna att studiens urval kan 

tänkas sänka reliabiliteten då en form av bekvämlighetsurval användes i studien. Vi är även 

medvetna om att kvalitativa studier är svåra att replikera till andra miljöer och kontexter, men 

har för tydlighetens skull redojort för alla de moment och undersökningsprocesser som skett 

under undersökningens gång.  
 

Ytterligare att ta ställning till handlar om det faktum att vi själva varit mätinstrumentet under 

intervjuerna när vi samlat in studiens empiriska material. Detta tänker vi kan ha påverkat 

respondenterna och deras utsagor. Däremot finner vi att vårt gemensamma arbete med 

datainsamling, tolkning och analys kan användas som en styrka för studien. Vi har hela tiden 

haft möjlighet att utbyta tankar och idéer vilket kan ha tillfört ytterligare aspekter till 

arbetet.      
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5 Analys och resultat 
 
I detta kapitel presenteras vi resultatet och analysen av det empiriska materialet. Relevanta 

citat kommer att presenteras och kopplas samman med utgångspunkter från tidigare 

redovisad teoribeskrivning. Kapitlet består av tre teman som sammanfattar betydelsefulla 

aspekter av det insamlade materialet.  

 

5.1 Kompetenser som bidrar till ökad anställningsbarhet 

Den sociala kompetensen 
 
När vi frågade samtliga respondenter vad kompetens är för dem och vilka kompetenser de 

anser vara särskilt efterfrågade på arbetsmarknaden så utmynnade svaren i relativt likartade 

uppfattningar. Den mest centrala kompetensen vi kan synliggöra i det empiriska materialet är 

den sociala kompetensen. Respondenternas svar visar att den sociala kompetensen är av 

betydelse inte bara för dem själva utan även för arbetslivet i allmänhet. Samtliga respondenter 

studerar som tidigare nämnts inom utbildningsfältet humaniora, vilket innebär att alla mer 

eller mindre kommer att arbeta med människor i framtiden. En av respondenterna beskriver 

den sociala kompetensen utifrån sitt eget perspektiv och varför den är av särskild vikt. 
 

[... ] social kompetens har jag nog alltid tänkt är viktigt eftersom jag är intresserad av 
människor. De är nog de egenskaper som jag tänkte som viktiga för min typ av 
utbildning. Det är viktigt att kunna ta människor på ett bra sätt (Respondent 5). 

 

Respondenten menar att arbetet med människor skapar förutsättningar för individen att 

hantera relationer. Den sociala kunskapsdimensionen (Allvin et al. 2006:71) syftar till de krav 

som ställs på individen att ständigt ta plats och anpassa sig till olika kontexter genom att 

varaktigt påverka relationerna på arbetsplatsen. En annan respondent styrker det ovan genom 

att berätta hur denne använder den sociala kompetensen som ett verktyg för att förstå sin 

omgivning. 
 

Kompetens för mig är att kunna förstå andra människor, känna av situationen, att vara 
social och kunna föra samtal. Social kompetens är viktigt för mig (Respondent 4).      

 

Citatet ovan pekar på att den sociala kompetensen handlar om förhållandet till andra 

människor. Det krävs en medvetenhet om hur individen hanterar relationer och anpassar sig 
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till olika situationer genom att känna av hur denne bör eller inte bör bete sig. Vi kan genom 

citatet ovan styrka Allvins tolkning av den sociala kompetensen.  Allvin et al. (2006:76) 

menar att den sociala kompetensen är ett ömsesidigt beroende för individerna och att de 

tillsammans måste ta ansvar för de relationer som byggs upp. För att en individ ska avancera i 

arbetslivet och hålla sig anställningsbar krävs att denne ständigt ansvarar för den egna sociala 

kompetensen samt det sociala nätverket (Allvin et al. 2006:17). 

 

Förmågan att vara anpassningsbar 
 

Utöver den sociala kompetensen resonerade respondenterna även främst kring förmågan att 

vara anpassningsbar och flexibel. En respondent redogör i citatet nedan för sina tidigare 

erfarenheter som timanställd, där flexibilitet och anpassning var en del av vardagen. 
 

När jag var timanställd innebar det att jag hela tiden fick anpassa mig. Jag var ju även 
beroende av att tjäna pengar så det kunde de ju också utnyttja lite (Respondent 6). 

 

Vi kan genom citatet synliggöra hur respondenten upplever att arbetsmarknaden ställer krav 

på individen att vara anpassningsbar, vilket även flera av de andra respondenterna bekräftar. 

Berntson (2011:158) beskriver att organisationer inte längre tar ansvar för individens 

anställning och att detta ställer krav på individen att själv ansvara för den egna 

sysselsättningen. Genom studiens empiri kan vi därmed identifiera att ett av kraven är 

individens förmåga att vara anpassningsbar och flexibel. En respondent talar kring sin 

upplevelse av anpassning och menar att krav även kan vara fördelaktiga för individen om 

denne trivs på sitt arbete och i den miljö som kraven ställs i. 
 

[... ] Jag tror att de är lätt att vara anpassningsbar om man trivs på sitt arbete, tycker om 
sina arbetsuppgifter och läser rätt utbildning. Jag tror inte att anpassning alltid behöver 
vara något dåligt (Respondent 4). 

 

Vi kan därmed synliggöra att flertalet av respondenterna upplever att kraven på att vara 

anpassningsbar och flexibel som en resurs och att de nödvändigtvis inte behöver vara negativt 

laddade. De menar att förmågan att vara anpassningsbar och flexibel i relation till 

organisationen kan vara positiv i det framtida arbetssökandet. Förslagsvis kan det handla om 

individens benägenhet att flytta eller pendla till andra städer. En av respondenterna berättar att 

och de kan öppnas möjligheter på arbetsmarknaden genom att individen anta ett flexibelt 

förhållningssätt. 
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[... ] Vill jag bo i Eskilstuna eller kan jag tänka mig att flytta någon annanstans? Det har 
säkert också betydelse om man kan röra sig, kan man röra sig 5 mil eller 10 mil? Är det 
bra med tågförbindelser? Har man bil, har man körkort? [... ] (Respondent 2). 

 

Precis som citatet ger uttryck för kan flexibilitet skapa ett större handlingsutrymme för den 

enskilda individen. Dagens arbetsmarknad präglas av en föränderlighet (Allvin et al. 2006:91) 

som i sin tur ställer krav på att individen är rörlig och obunden i förhållande till arbetet 

(Allvin et al. 2006:170). Vår tolkning är om en individ är villig att bosätta sig i en annan stad 

eller pendla x mil per dag kan vara en förklaring till om en individ ska uppfattas som attraktiv 

på arbetsmarknaden. 

 

Vidare handlar flexibiliteten inte enbart om hur individen bör anpassa sig utan även vilken 

betydelse kraven får för organisationerna. Hanson (2004:11) menar att om ett företag är 

flexibelt så behöver även individen vara flexibel. Det speglar den arbetssituation många 

arbetstagare idag vistas i. Den timanställda arbetstagaren i citatet ovan påvisar individens 

ständiga anpassning på arbetsplatsen och till arbetsgivarens behov, vilka ställer krav på att 

ständigt eftersträva arbetsgivarens önskningar. 
 

5.2 Studentens inställning till arbetsmarknaden 
Det individuella ansvaret 
 
I det empiriska materialet kan vi urskilja att det i dagens arbetsliv läggs ett stort ansvar på den 

enskilda individen att själv ansvara för den egna rollen på arbetsmarknaden. Samtliga 

respondenter menar att arbetsmarknaden är hård och att det i allmänhet är svårt att skaffa ett 

arbete. En av respondenterna förklarar det genom att hävda att de individer som vill ha ett 

arbete faktiskt har möjlighet att skaffa ett, men att det är upp till varje enskild individ att 

kämpa dit. Respondenten menar att problemen kring dagens arbetslöshet beror på att 

individen inte tror på sig själv. Däremot beskriver respondenten att det egna ansvaret är tufft 

för många och att söka ett arbete kan ses som problematiskt, vilket bekräftas av citatet under. 
 

Jag har förståelse för de som ser arbetssökandet som en svart vägg och ett mörker. Och 
för att det är så stort att man kanske inte vet hur man ska ta sig an det (Respondent 4). 

 

Citatet ger uttryck för de problematiseringar ett arbetssökande kan föra med sig. Vi tolkar 

citatet i sig som en metafor för de individer som hamnar utanför arbetsmarknaden har 
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svårigheter att bli sedda Citatet upplever vi visar på det ansvar individen har gällande den 

egna anställningsbarheten, vilket kan i sin tur kopplas samman med vad respondenten ovan 

kallade för en svart vägg och mörker.  

 

Vidare menar en av respondenterna att goda meriter och lyckade erfarenheter av 

arbetssökandet kan bygga det självförtroende individer i dagens arbetsliv behöver. 

Beteendemönstret kan knytas samman med Allvins et al. (2006:91) tankegång kring hur 

arbetslivet uppfattas som ett personligt överlevnadsprojekt snarare än en gemenskap i 

samhället för individen. Ur det empiriska materialet och med hjälp av Allvins resonemang 

kan vi tolka hur kraven på det individuella ansvaret ses som en konsekvens av att det nya 

arbetslivet inte längre tar ansvar för individens anställning. Berntson (2011:158) styrker 

Allvin då även han menar att det ställs allt högre krav på individen att ansvara för den egna 

försörjningen.  
 
En av respondenterna beskriver sin känsla av att behöva hålla sig så attraktiv som möjligt, 

vilket även Berglund (2009:36) konstaterar är vad arbetsmarknaden förväntar sig av dagens 

arbetstagare. Individen tvingas att ständigt värna om den egna anställningsbarheten genom 

exempelvis lärande och utveckling. Allt fler individer väljer att skaffa sig en akademisk 

utbildning, vilket nästan har blivit ett krav för att ens erhålla ett arbete. 

 

Den personliga utvecklingen 
 
Ytterligare ett framträdande mönster var att respondenterna menade att arbetslivet bör omfatta 

personlig utveckling för individen. Personlig utveckling var förväntningar som värdesattes 

högt i framtida anställningar och hos framtida arbetsgivare. En av respondenterna beskriver 

det med följande citat. 
 

Skulle man komma till ett jobb som man liksom kan utantill så skulle det inte vara en, ja 
alltså man drivs ju inte av någonting framåt då, och då skulle ju arbetet bli jättetråkigt 
om man inte fick lära sig nya saker hela tiden. Det är ju det som gör, ja vad ska jag säga, 
det är ju det som gör hela arbetet att få lära sig nya saker så att man kan lära andra sen 
som kommer (Respondent 1). 

 

Respondenten i citatet ovan beskriver viljan att utvecklas och att ta vara på de utbildningar 

som arbetet erbjuder, för att i framtiden ha möjlighet att inrikta sig inom ett mer specifikt 
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område. Ytterligare en respondent menar att det är viktigt att den framtida arbetsgivaren är 

intresserad av att vidareutveckla denne inom området och sade: ”Jag vill utveckla mina 

kunskaper och inte bara stå stilla” (Respondent 2). Vi tolkar mönstret som en strävan hos 

respondenten att få utvecklas och ta sig framåt i arbetslivet. Förväntningarna kan relateras till 

hur samhället är i en ständig föränderlighet och ställer krav på individen att hela tiden 

uppdatera sina kunskaper för att motsvara de förväntningar arbetsmarknaden ställer. Med 

andra ord går individens strävan efter en personlig utveckling hand i hand med vad arbetslivet 

kräver. Allvins et al. (2006:17) första kunskapsdimension den kognitiv kunskapsdimension 

avser de tekniska kunskapskrav som läggs på individen. Respondenternas känsla av att hela 

tiden sträva efter personlig utveckling kan därför relateras till arbetslivets snabba 

produktionstekniska utveckling, vilket vi menar skapar ökade krav på kunskaper (Allvin et al. 

2006:63). 
 

Upplevelser av konkurrensen på arbetsmarknaden   
 
Ett annat centralt mönster vi identifierade i samband med respondenternas inställning till 

arbetsmarknaden var konkurrensen som respondenterna upplevde inför det framtida 

arbetssökandet. Vi ställde frågan huruvida respondenterna ansåg sig vara mer 

konkurrenskraftiga efter avslutade studier än innan. Det visade sig att samtliga upplever 

konkurrensen som tydlig. En av respondenterna menar att utbildningar ger tillträde till en 

arbetsmarknad som annars inte hade varit tillgänglig. 
 

Absolut! Därför att jag kommer att ha en universitetsutbildning som är 3.5 år, som jag 
på något sätt hela mitt liv kommer att kunna stötta mig mot och som ger mig tillgång till 
en arbetsmarknad som jag inte hade haft annars. Detta gör ju att jag har större chanser 
till ett jobb än jag hade innan. Jag kan i alla fall söka fler jobb än innan. Den formella 
kompetensen hade jag ju inte innan och det gjorde att jag var mer begränsad i mitt 
arbetssökande (Respondent 5). 

 

Respondenten förklarar att den formella kompetensen bidrar till att individen ökar sina 

chanser till arbete och att begränsningarna i arbetssökandet blir allt mindre, vilket i sin tur 

uppfattas som en trygghet i konkurrensen. Anttila (1999:49) bekräftar respondentens 

resonemang och menar att en utbildning ger bevis på att individen har de rätta behörigheterna, 

vilket i sin tur antyder att denne är tillräckligt anställningsbar.  
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En annan respondent pekade även på ytterligare en avgörande faktor gällande konkurrensen. 

Respondenten menade att individens personlighet är helt avgörande. 
 

Eftersom jag kommer att i framtiden söka mig till arbeten som kräver den utbildning som 
mina studier ger mig, så kommer jag ju tävla med människor med samma kvalifikationer. 
Det som då kommer att avgöra vem som får jobbet är ju vem som bäst stämmer överens 
med den personlighetstyp man söker [... ] (Respondent 6). 
 

Citatet ger uttryck för hur individen på dagens arbetsmarknad inte bara konkurrerar med sin 

formella kompetens och de egna erfarenheterna, utan även att personligheten är av stor 

betydelse. Vi kopplar det till Allvin et al. (2006:22) och resonemanget om det nya arbetslivet 

och om hur reglerna på arbetsmarknaden har eller håller på att förändras. Allvin menar att det 

skapats nya informella regler som innebär att nya normer tillkommit i arbetslivet. Reglerna 

påverkar på de sätt individer konkurrerar med varandra om de yrken som finns etablerade på 

arbetsmarknaden. Som en respondent resonerar handlar konkurrensen inte enbart om vilka 

kvalifikationer och utbildningar en individ har utan det krävs även en personlighet som 

överensstämmer med vad arbetsgivare eftersträvar (Björklund, 2009:137-138).           
 

5.3 Strategier för en ökad anställningsbarhet   

Studentens relation till utbildning 
 
När vi frågade våra respondenter vad de gör eller vad de har gjort för att öka sina chanser till 

en anställning i framtiden nämnde samtliga sina studier. Vi kan därmed synliggöra utbildning 

som en första strategi för att öka den egna anställningsbarheten. En av respondenterna talar 

om hur utbildningen skapar möjligheter för individen att söka det arbete som denne brinner 

för. Respondenten pekar även på att valet att utbilda sig var en självklarhet.  
 

Jag vill få en utbildning och skaffa ett jobb som jag kan få tack vare den [... ] och sen 
visste jag ju självklart vad jag ville bli för jag ville hjälpa människor, så det var 
självklart (Respondent 2). 

 

Vi kan genom citatet redogöra för att respondenten betraktar utbildning som en förutsättning 

för att erhålla ett arbete. Genom den insamlade empirin kan vi även notera att flertalet 

respondenter upplever ett samhälleligt krav på att studera. Respondenten menar att samhället i 

stort påverkar, men även att omgivningen förväntar sig att individen studerar vidare. 

Ytterligare en respondent bekräftar resonemanget i citatet nedan. 
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Jag tror att min omgivning påverkade mig mycket men även krav från samhället som 
ställer på min generation. Redan på gymnasiet blir man ju förberedd på att man måste 
läsa vidare eller till och med redan på högstadiet om det ska bli något av en (Respondent 
4). 

 

Vi tolkar citatet ovan som ett sätt individen använder för att upprätthålla bilden av sig själv. 

Eftersom individen har en förmåga att påverka hur denne vill leva sitt eget liv väljer vi att 

tyda citatet utifrån Giddens (1991:13) begrepp om det självreflexiva projektet. Begreppet 

belyser hur individen ökar sin medvetenhet kring skapandet av den helhetsbild som förväntas 

vara trovärdig individen själv. Vi väljer att tolka det som en förklaring till varför individen 

anpassar sig efter vad arbetsmarknaden förväntar sig av arbetstagare i relation till hur denne 

egentligen vill vara och bli uppfattad.  

 

Giddens (1991:220) menar att individen själv skapar berättelser om sitt eget liv med en ökad 

medvetenhet om vilka identiteter en arbetsgivare eftersträvar. Respondenten förklarar att 

samhället ställer krav på individen att vidare utbilda sig efter gymnasienivå, vilket i sin tur 

innebär att individen behöver skapa den bild av sig själv som motsvarar omvärldens 

förväntningar. Det är i då upp till individen själv att skapa den identitet denne vill bli 

betraktad som eller vad samhället önskar.  
 

De tidigare yrkeserfarenheterna 
 
I det empiriska materialet har vi vidare synliggjort yrkeserfarenheter som en andra strategi till 

ökad anställningsbarhet. Respondenterna menar främst att ett arbete vid sidan av studierna 

kan skapa förutsättningar för att få ett arbete efter avslutade studier. Respondenterna talar 

även om vikten av att ha goda meriter och referenser, vilket de menar kan skapa fördelar i det 

framtida arbetssökandet. En av respondenterna redogör för sina tidigare erfarenheter och vad 

dessa betyder för henne. 
 

Jag att det kan vara en fördel att jag har arbetat sen jag var ung och att det kanske tyder 
på att jag är arbetsvillig. Sen har jag testat på många olika branscher och det finns säkert 
många arbetsgivare som tycker att det är ett plus. Jag har varit både på industri, arbetat i 
butik, inom vården osv. Jag har fått en inblick i många olika yrken. Det tror jag ger en 
bredd som är uppskattad [... ] (Respondent 6). 

 

Respondenten menar att ett omfattande CV kan bevisa huruvida en individ är arbetsvillig 

samt att yrkeserfarenheterna är uppskattat hos framtida arbetsgivare. Ett CV kan vidare även 
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bevisa huruvida en individ besitter de kunskaper ett yrke kräver. I dagens arbetsliv måste 

därför individen förhålla sig till de kognitiva kunskapsdimensionerna. De kognitiva 

kunskaperna innebär tekniska kunskaper i förhållande till arbetsuppgifterna. Beroende på 

arbete kan dessa kunskapskrav vara mer kvalificerade än andra (Allvin et al. 2006:17).  

 

Vi väljer att tolka de tekniska kunskapskraven i det insamlade materialet ur två perspektiv. 

Först utifrån hur de tekniska kunskaperna idag är så kravfyllda att de ses som ett tvång för 

individen. Vi syftar till individens ansvar för att på egen hand skaffa sig de kunskaper som 

krävs för att vara tillräckligt attraktiv och anställningsbar exempelvis genom utbildning. 

Eftersom arbetslivet är i ständig utveckling medför detta att arbetstagare förväntas tillskriva 

sig de rätta kunskaperna i takt med arbetsprocesserna (Allvin et al. 2006:63). Om individen 

skaffar sig dessa kunskaper finns stora möjligheter till att skaffa ett arbete, vilket även på sikt 

utvecklar individen och gör denna ännu mer anställningsbar. 

 

En annan respondent menar att yrkeserfarenheterna kan ses som ett ”kvitto” eller ett 

”godkännande” på att en individ är tillräcklig utifrån arbetsgivarens kriterier. En annan 

respondent pekar även ut yrkeserfarenheterna som en hjälp till att lättare kunna göra tydliga 

kopplingar mellan studier och arbetsliv. Respondenten förklarar att de tidigare 

yrkeserfarenheterna bidrar till att lättare kunna relatera och använda den kunskap som 

behandlas i relation till studierna. 
 

Jag tror att det är lättare att få ihop teori och verklighet om man har några år 
yrkeserfarenhet innan man studerar vilket gör att du lättare kan ta åt dig den kunskap 
som du får under studietiden (Respondent 5). 

 

Ur citatet kan vi synliggöra individs yrkeserfarenheter som en strategier för att höja den egna 

anställningsbarheten. Dels som konkurrensverktyg på arbetsmarknaden men även i relation 

till studierna. När en individ besitter relevanta kunskaper och använda dem på rätt sätt och vid 

rätt tillfälle menar Granberg (2014:117) att följande är vad kompetens handlar om. Därför kan 

yrkeserfarenheter medverka till att individen hanterar olika situationer på ett bra sätt sätt, 

vilket vidare bidrar på ett positivt sätt till den egna anställningsbarheten. 

 

 

 



 28 

Det sociala nätverket 
 
Det sociala nätverket är enligt respondenterna en tredje viktig strategi för att ha tillträde till 

dagens arbetsliv. Metaforiskt kan vi jämföra det sociala nätverket med en biljett som släpper 

in individen på arbetsmarknaden och låter denne synas och höras tack vare omgivningen. En 

respondent argumenterar för möjligheterna med det sociala nätverket. 

Eh, fördel kan det ju vara väldigt mycket just för att man kan… man behöver ju inte 
känna någon direkt på en arbetsplats, för man kan känna någon som kan känna någon och 
sen så får man in foten på det viset eller så. Så det finns väldigt många fördelar med det 
(Respondent 3). 

Precis som citatet lyder kan det sociala nätverket leda individ till relationer som annars inte 

hade varit möjliga. Att känna någon som känner någon kan öppna dörrar som individen inte 

visste fanns. Respondenten i citatet under styrker resonemanget ovan.  

[... ] det var min kompis som sa eller pratade med sin chef i (någon stad) som sa att jag 
kunde på komma på intervju. Hon sa; att om du är intresserad så är vi intresserade av att 
anställda dig (Respondent 1). 

 

Vi kan i citatet tolka att det redan under utbildningen kan vara till fördel att knyta kontakter 

på arbetsmarknaden, främst då detta kan generera goda chanser till arbete efter examen. 

Allvin et al. (2006:76) beskriver vikten av att värna om befintliga kontakter och att ständigt 

arbeta för ömsesidiga relationer när det gäller det sociala nätverket. Han menar att ett socialt 

nätverk endast är tillfälligt. Individer är idag beroende av varandra och för att skapa chanser 

på arbetsmarknaden krävs det att vi förhåller oss till olika kontexter och vågar ta hjälp av 

varandra (Allvin et al. 2006:17). Samtliga respondenter är medvetna och reflekterande kring 

vilka effekter sociala kontakter innebär. Det sociala nätverket anses vara så pass viktigt att de 

utgör en väsentlig betydelse gällande individens anställningsbarhet.  

 

Det personliga varumärket 
 
Ur empirin har vi slutligen identifierat det personliga varumärket som en sista strategi för att 

höja den egna anställningsbarheten. Innebörden av det personliga varumärket syftar till hur 

respondenterna ständigt är i behov av att utveckla och uppdatera sig efter vad 

arbetsmarknaden söker. Detta för att på bästa sätt marknadsföra sig själv som en attraktiv 

arbetstagare. Det innebär ett hårt arbete vilket vi tolkar som ett försök till att skaffa sig de 
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kunskaper som Allvin et al. (2006:93) menar att arbetsmarknaden förväntar sig av 

arbetstagare. En av respondenterna beskriver hur denne ständigt arbetar för att presentera sig 

själv på ett fördelaktigt sätt i syfte att gynna det framtida arbetssökandet. 
 

I olika sammanhang så försöker jag utan att vara för mycket prata med människor som 
har kontakter inom min bransch. Jag pratar gärna om vad jag kan och vad jag är bra på 
eftersom jag tror att detta kan vara till fördel för mig i framtiden (Respondent 5). 

 

Vi kan ur citatet tolka hur respondenten medvetet gör reklam för det personliga varumärket 

genom att presentera sig själv i olika sammanhang på ett fördelaktigt sätt. Vi väljer att tolka 

detta tillsammans med Giddens (1991:220) begrepp det reflexiva projekt. Begreppet innebär 

att individen ständigt skapar berättelser om sig själv och utvecklar identiteter som speglar 

vem individen själv vill vara. Att individen presenterar sig själv på ett bra sätt visar vilken 

medvetenhet denne har om den egna identiteten. Respondenterna uttrycker dock att det måste 

finns en balans i den egna presentationen, vilket citatet nedan påvisar. 
 

Man vill ju göra ett gott intryck [... ] att lyfta de kompetenserna man har och på något 
vis ”vad har jag i jämförelse med någon annan” fast utan att skryta, utan att det blir 
såhär… ja, skrytigt (Respondent 3). 

 

Att finna balans tolkar vi som vikten av att ge ett gott första intryck, vilket vidare bidrar till att 

individen blir uppfattad på rätt sätt. Ytterligare en respondent talar balans i relation till det 

personliga varumärket och vikten av att förmedla sig själv på bra sätt. Respondenten beskriver 

hur tidigare arbetsgivare gett positiv feedback på hur väl respondenten förmedlat sig själv i 

relation till sitt CV och personliga brev.  Genom att motsvara arbetsgivarens förväntningar 

och ha ett “företagsamt jag” visar individen att denne matchar arbetsmarknaden krav genom 

att vara tillräckligt kvalificerad. Ett “företagsamt jag” kan vi koppla samman med vad Garsten 

et al. (2011:10) och hans tankegångar angående individens egna ansvar för arbetet samt 

karriären. Arbetet ses idag som ett individuellt verktyg vilket innebär att individen får en ny 

relation till sig själv. Det kan vidare förklaras av vad Allvin beskriver som den existentiella 

kunskapsdimensionen. Den innebär de krav som ställs på individen i förhållande till sig själv 

som arbetskraft (Allvin et al. 2006:91).  

 

Mönster kopplat till det personliga varumärket identifierades kontinuerligt i empirin, genom 

att respondenterna ett flertal gånger resonerade kring förslag på vad individen kan göra för att 

bidra till arbetsmarknaden i relation till den egna anställningsbarheten.  
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6 Slutsats och diskussion 
 
I detta kapitel sammanställs studiens resultat i relation till syfte och frågeställningar. Vidare 

presenteras även våra reflektioner kring studiens resultat. Slutligen redogör vi för studiens 

praktiska relevans samt ger förslag på fortsatt forskning.  

 

6.1 Slutsats 
 
Genom studiens insamlade empiri kan vi besvara de frågeställningar studien baseras på. Vår 

första frågeställning behandlar de kompetenser studenten upplever bidrar till en högre känsla 

av anställningsbarhet. Genom empirin har vi identifierat två kompetenser som anses vara av 

särskild vikt i det framtida arbetssökandet. De är; den sociala kompetensen samt individens 

förmåga att vara anpassningsbar efter de krav som ställs. Exempelvis genom att vara flexibel. 
 

Studiens andra frågeställning berör studentens inställning till arbetsmarknaden. Här 

identifierade vi att samtliga respondenter har en positiv inställning. Med positiv inställning 

syftar vi till studenternas känsla av trygghet inför det framtida arbetssökandet. De menar att 

arbetsmarknaden är i behov av arbetskraft och att deras kompetenser tros vara eftertraktade. 

Totalt kunde vi urskilja tre inställningar som var mest framträdande; det individuella ansvaret, 

den personliga utvecklingen samt upplevelser av konkurrensen på arbetsmarknaden. 

Inställningarna utgör tillsammans studenternas upplevelser av vad arbetsmarknaden förväntar 

sig av arbetstagaren men likväl vad studenterna förväntar sig av arbetsmarknaden. Vi kunde 

tydligt tolka att det är upp till individen själv att ansvara för att vara så attraktiv som möjligt 

på arbetsmarknaden. Vidare tycks studenten vara motiverade samt villiga att anpassa sig efter 

arbetsmarknaden och de krav arbetslivet ställer för att betraktas som anställningsbar.  
 

Till sist kan vi med hjälp av studiens empiri besvara den tredje frågeställningen gällande vilka 

strategier studenten utvecklar för att höja den egna anställningsbarheten. Strategierna 

identifierade vi som; utbildning, tidigare yrkeserfarenheter, det sociala nätverket samt det 

personliga varumärket. Genom att tyda strategierna kan vi förstå hur de används till att skapa 

goda förutsättningar inför det framtida arbetslivet och studentens chanser till arbete. Vi kan 

konstatera att studenten är fullt medveten om att de antar olika strategier för att förbättra sina 

möjligheter till ett framtida arbete.  
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6.2 Diskussion 
 
Studiens empiri speglar på flera sätt den tidigare forskning som tidigare presenterats. Där stod 

begreppen anställningsbarhet och det nya arbetslivet i fokus. Vi kunde i vårt material 

identifiera fyra strategier vilka ansågs bidra till en ökad anställningsbarhet. Tre av strategierna 

var; tidigare yrkeserfarenheter, det sociala nätverket samt det personliga varumärket. I 

Gillbergs (2010:204) studie pekande han på dessa som viktiga faktorer för hur individen 

reflexivt hanterar den föränderliga arbetsmarknaden. Gillbergs studie bygger på 

individualiseringen och hur den är en effekt av de förändrade kontextuella villkor, vilket även 

vi fått indikationer på i vårt material.  
 

Vidare beskrev O´Donoghue och Maguire (2005:442) om de förändrade villkor som innebär 

ökade krav på individen att själv ansvara för den personliga utvecklingen, 

anställningsbarheten samt karriären. I studien utförd av Löfgren, Martinsson (2008:182) 

diskuteras hur anställningsbarheten är en varaktig process som påbörjas under studierna och 

som sedan pågår resten av det yrkesverksamma livet. Resultaten från båda dessa studier 

synliggörs vårt resultat och kan styrkas av flera av respondenternas utsagor. Vi har i studien 

påvisat att pågående förändringar i samhället bidrar till att studenten planerar för att nå sina 

mål i livet och att de själva utvecklar strategier för att öka den egna anställningsbarheten. 

Clarke (2008:259) hänvisar till strategier i sin studie och menar att det är upp till individen 

själv att ansvara för sin trygghet genom att finna tillämpbara metoder. Vi fann fyra strategier i 

denna studie. 
 

I teoriavsnittet har vi i stora drag ställt studiens empiriska material i relation till vald teori. 

Begreppsapparaten har synliggjort mönster i respondenternas utsagor, vilket i sin tur har 

fördjupat vår förståelse inom problemområdet. Det har i vår studie även framkommit 

iakttagelser gällande begreppet individualisering som vi menar är av intresse. Begreppet 

individualisering innebär att individen frigjorts från sociala normer för att skapa ett 

självreflexivt liv (Grönlund, 2004:37). Det handlar om att individen har gått från att leva ett 

socialt förutbestämt liv med bestämda normer till att utforma och skapa sitt eget liv. Dock 

ställer arbetslivet idag höga krav på anpassning till arbetslivets förväntningar och på hur 

individen bör vara, vilket kan uppfattas som ofördelaktiga krav. Vidare har vi upptäckt att 

utvecklingen mot en ökad individualisering även kan betraktas som fördelaktig. 

Respondenterna menar att det är viktigt i dagens samhälle att individen syns, sticker ut ur 
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mängden och blir uppmärksammad. Genom individualiseringen kan individen framhäva sig 

på ett gynnsamt sätt inför andra. Iakttagelsen är intressant eftersom våra tankar kring 

individualiseringens effekter mest handlade om att belasta individen med mer ansvar, vilket 

delvis stämde. Analysen av vårt material visar på att förändringarna inte behöver vara något 

negativt och inte heller ses som ett tvång utan istället kan ses som ett värde och som något 

positivt. Det anser vi tillför ytterligare ett perspektiv på individualiseringsbegreppet.   
 

Sammantaget har vi haft möjlighet att synliggöra två kompetenser studenten menar ökar den 

egna anställningsbarheten, studentens tre mest framträdande inställningar till 

arbetsmarknaden samt fyra strategier studenten använder för att höja den egna 

anställningsbarheten.  
 

Metoddiskussion 
 
Avsikten med uppsatsen var att utforska studentens inställning till arbetsmarknaden relaterat 

till anställningsbarhet. Det har bidragit till valet av kvalitativ metod som forskningsstrategi 

och semistrukturerade intervjuer som datainsamlingsmetod. Vi ville fånga respondenternas 

erfarenheter och upplevelser av den arbetsmarknad som de inom en framtid kommer vara en 

del av. Inom denna metod har respondenterna större frihet att själva berätta om det de anser är 

viktigt (Bryman, 2011:415). Vi upplevde att metoden lämpade sig för att möta studiens syfte 

och frågeställningar. 

 

Gällande studiens tillförlitlighet har vi varit medvetna om att den kan hotas av att 

respondenterna inte lämnat ärliga svar. Det kan i sin tur ha bidragit till att vi tolkat utsagor 

som inte är pålitliga. Vi upplever däremot att samtliga respondenter gav oss sanningsenliga 

svar och varit måna om att ge så tydliga och utförliga svar som möjligt. För att öka 

tillförlitligheten arbetade vi systematiskt och grundligt vid transkriberingsarbetet för att 

undvika felaktigt sammanställda citat eller misstolkande svar. Vi bedömer även att det 

gemensamma arbetet med datainsamling, tolkning samt analysarbete är en styrka för vår 

studie. Eftersom vi hela tiden haft möjlighet att utbyta tankar och idéer, vilket vi menar har 

tillfört ytterligare aspekter till arbetet.   

 

Vårt primära fokus i studien har varit studentens uppfattning om dagens arbetsliv. Dock hade 

vi önskat att större uppmärksamhet riktats även mot de sociala sammanhang och processer där 
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uppfattningarna skapats. Det empiriska materialet har således bidragit med att belysa 

studentens uppfattningar angående arbetsmarknaden men mindre på arbetslivet som kontext.  

Vi är i efterhand därmed medvetna om att ett stort fokus riktats på individen och att andra 

frågor i studiens intervjuguide möjligtvis hade gett oss ett annat resultat. 
 

Förslag på fortsatt forskning 
 
Vi har i studien valt att koncentrera oss på studentens inställning till arbetsmarknaden och 

vilka strategier studenten utvecklar för att bli så anställningsbar som möjligt. Vi tänker oss att 

ett intressant perspektiv inför fortsatt forskning skulle kunna vara att studera arbetsgivarens 

inställning till dagens arbetsmarknad och synen på anställningsbarhet i relation till 

arbetstagaren. Genom att ta del av arbetsgivarens perspektiv tror vi att det kan skapas ett 

större värde på anställningsbarheten och dess innehåll. Vi ser även att en studie med både 

arbetsgivare och arbetstagare vore av intresse för att kunna göra en jämförelse. Vidare för att 

kunna se om arbetsgivarens och arbetstagarens inställningar samt förväntningar matchar 

varandra. Överensstämmer arbetsgivarens krav med vad arbetstagaren påstår att arbetsgivaren 

förväntar sig? Ställer arbetsgivaren verkligen de krav på kompetenser, utveckling och 

strategier som vår empiri talar för? Frågor som dessa vore av intresse till den fortsatta 

forskningen.  
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Bilaga 1 Intervjuguide          
 

Bakgrundsfrågor 
 

• Vilket år är du född? 

• Hur lång arbetslivserfarenhet hade du innan du började på studera? 

• Har du eller har du haft ett arbete vid sidan av studierna? 

• Vilken utbildning läser du och vilket år tar du examen? 

• Varför valde du att börja studera? Var det en självklarhet vilken utbildning du skulle 

välja? 

 

Med dessa bakgrundsfrågor önskar vi få en klar inblick i vem vi intervjuar och vad denne har 

för relation till arbetsmarknaden. 

 

Tema 1. Kompetens 
 

• Vad är kompetens för dig? Kan du ge exempel? 

• Vilka kompetenser anser du är allmänt efterfrågade på arbetsmarknaden? 

o Hade du dessa kompetenser i åtanke när du valde utbildning? Varför? 

• Vilka kompetenser tror du är mindre önskvärda i allmänhet? Ge exempel. 

• Anser du dig vara mer konkurrenskraftig efter avslutade studier än innan? Varför? 

• Vilka kompetenser tror du gör dig konkurrenskraftig, i jämförelse med andra 

individer, på arbetsmarknaden? 

• Anser du att det råder ett individuellt ansvar för individen att ständigt utveckla sina 

kompetenser och förmågor, hur ställer du dig inför det? 

 

Denna kategori beskriver hur studenten ser på sina egna kompetenser samt vilka som 

generellt är mer eller mindre önskvärda på arbetsmarknaden. Frågorna syftar även till att 

skapa en förståelse för hur studenten tar hänsyn till de kompetenser som anses vara mest 

attraktiva och hur och denne ställer sig inför att ständigt behöva utveckla dessa. 

 

Tema 2. Inställning till arbetsmarknaden 
 

• Vilka åsikter har du om hur dagens arbetsmarknad ser ut? 

• Vad tror du kommer förväntas av dig som individ på arbetsmarknaden? 
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• Anser du att arbetsmarknaden ställer krav på dig som individ i form av att vara 

självständig och anpassningsbar? Om Ja, är det fördelaktigt för dig som individ eller 

inte? Om Nej, varför inte? 

o Om Ja på tidigare fråga… Påverkar dessa krav på dig som person och dina 

framtida mål inom arbetslivet och varför? 

• Hur tänker du kring dina möjligheter till att skaffa ett arbete efter din examen? 

• Kan du beskriva dina känslor kring att inte kunna skaffa ett arbete efter dina studier? 

 

Vi vill med denna kategori få fram studentens inställning till arbetsmarknaden genom att 

ställa frågor som både berör positiva och negativa aspekter. 

 

Tema 3. Strategier 
 

• Vad gör du idag för att höja dina chanser till en anställning i framtiden? 

• På vilket sätt skulle du presentera dig själv inför en framtida arbetsgivare? Vad anser 

du vara viktigt att framhäva? Beskriv och ge exempel. 

• På vilket sätt tror du att din tidigare yrkeserfarenhet kan bidra till att du blir mer 

konkurrenskraftig? 

• På vilket sätt tror du att ditt sociala nätverk kan vara till fördel eller nackdel i ditt 

framtida arbetssökande? 

o Kan du ge exempel på andra faktorer som har betydelse inför ditt framtida 

arbetssökande? 

 

Kategorin ska bidra till att ge en bild av hur studenten skapar strategier för att höja sin 

anställningsbarhet. Vi vill identifiera vilka dessa strategierna är och på vilket sätt studenten 

upplever att de kan leda till en anställning i framtiden. 

 

Avslutandefrågor                
                               

• Har du något du vill tillägga till det diskuterade ämnet? 

• Har du några övriga funderingar kring arbetet? Har du förstått hur resultatet kommer 

presenteras? 

• Vill du läsa utkastet för uppsatsen innan det skickas in? 

• Har du ett intresse av att läsa det färdigställda resultatet? 

Vi vill tacka dig för att du tog dig tid att delta i vår undersökning!  


