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Abstract                                                                           

This essay presents a study on the function and meaning of higher education within the 
context of recruitment. The attention was directed towards how employers perceives the role 
of higher education in the process of recruiting new staff for human resources and recruitment 
positions and in particular toward the sense making of the relationship between higher 
education and the persons supposed to be recruited. The empirical data concocted of six semi- 
structured interviews with employers from five different recruitments and staffing companies 
in Stockholm. Theoretically the study draws on Foucault’s work on discourse and power. 

The analysis showed that employers prescribed jobseekers with a higher education degree 
certain kinds of attributes and personal properties. A person with a higher education was 
viewed as ambitious, driven, instructive, knowledgeable, analytical and source-critical. On the 
other hand, a person with a higher education was also connected to less advantageous 
personal properties and attributes such as being too flexible, difficult to shape, too eager and 
too development-focused. A higher education was in general considered to be beneficial in 
the recruitment process but was not always a formal requirement.  

The role of higher education in the recruitment process was also played in relation to work 
experience and personality. Higher education was sometimes valued as much as a few years 
of relevant work experience. However, higher education was considered to be subordinate 
personality in the recruitment process. How employers view higher education and people with 
higher education can affect the outcome of the recruitment process in many different ways. 
Among other things it can be a deceive factor in who that actually gets the position as well as 
the future career paths of those who already are employed.  
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Sammanfattning  
  
Denna uppsats presenterar en studie om den högre utbildningens funktion och betydelse i 
rekryteringssammanhang. Uppmärksamheten riktas mot arbetsgivares uppfattningar av högre 
utbildning vid rekrytering av personal som ska arbeta med bemanning och rekrytering och 
särskilt hur högre utbildning begripliggörs i förhållande till de personer som ska 
rekryteras. Studien utgick från sex semistrukturerade intervjuer med arbetsgivare från fem 
olika bemannings- och rekryteringsföretag i Stockholm. Empirin analyserades utifrån en 
diskursanalytisk metod inspirerad av Foucaults teoretiska begrepp diskurs och makt.  
  
Studiens resultat visade att arbetsgivare tillskrev arbetssökande med högre utbildning vissa 
specifika egenskaper och karaktärsdrag. Bland annat betraktades arbetssökande med en högre 
utbildning som ambitiösa, drivna, läraktiga, kunniga, analytiska och källkritiska. Vidare 
tillskrevs en person med en högre utbildning även mindre fördelaktiga egenskaper som att 
vara oflexibel, svåra att forma, ivriga och för utvecklingsfokuserade. En högre utbildning 
ansågs generellt vara fördelaktigt i rekryteringsprocessen men var inte alltid ett formellt krav.  
  
Den högre utbildningens funktion och betydelse i rekryteringsprocessen ställdes av flera 
arbetsgivare i relation till arbetslivserfarenhet och personlighet. En högre utbildning ansågs 
kunna väga lika tungt som ett par års relevant arbetslivserfarenhet. Högre utbildning ansågs 
däremot vara underordnad personlighet i rekryteringsprocessen. Hur arbetsgivare betraktar 
högre utbildning och personer med en högre utbildning påverkar rekryteringsprocessens utfall 
på många sätt. Bland annat vilka personer som får en anställning och redan anställdas 
karriärmöjligheter.  
  
  
Nyckelord: Högre utbildning, Rekryteringsprocess, Diskurs, Foucault, 
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1.Inledning 
 
Denna uppsats handlar om högre utbildning och dess betydelse och funktion i 
rekryteringssammanhang. Särskild uppmärksamhet riktas mot arbetsgivares syn på högre 
utbildning. Vad högre utbildning har för funktion vid rekrytering av personal kan studeras 
från flertalet olika perspektiv och är en fråga som kommit att få allt större betydelse i nya 
kunskapsekonomiska diskurser. I politik- och policysammanhang betraktas en högre 
utbildning som central för ekonomisk utveckling och välstånd. För företag handlar det om att 
säkerhetsställa att rätt kompetens och kunskap finns i organisationen och för individen kan en 
utbildning ses som en investering i kunskaper och kompetenser som kan komma till nytta och 
var en konkurrenskraft i det framtida arbetslivet (Svenskt Näringsliv, 2013).  
 
Historiskt sett har högre utbildning gått från att vara en angelägenhet primärt avsedd för de 
akademiska lärosätena till att bli en nyckelfaktor och en viktig insats för global 
konkurrenskraft, välfärd samt miljö- och klimatfrågor (Đonlagić & Kurtić, 2016). I och med 
ökad internationell konkurrens, teknisk utveckling och arbetsorganisatoriska förändringar har 
en ökad efterfrågan på personal med bred kompetens och teoretisk utbildning växt fram 
(Lundh, 2010). I näringslivet tillskrivs högre utbildning en betydelsefull roll i frågor om 
rekrytering och matchning. Medarbetare med rätt kunskaper och kompetenser är en 
förutsättning för att bedriva den dagliga verksamheten samtidigt som de hjälper företag att 
hålla sig konkurrenskraftiga på arbetsmarknaden. En välutbildad arbetskraft är därför centralt 
för både företagsutveckling och för sysselsättningen i samhället. Sedan 2009 har 
ansökningarna till svenska universitet och högskolor ökat trots en gynnsam arbetsmarknad. År 
2016 omsatte Sveriges universitet och högskolor omkring 69 miljarder kronor och 340 000 
studenter var registrerade på en utbildning på grund- och avancerad nivå (UKÄ, 2017). Trots 
Sveriges stora satsningar på högre utbildning talas det om en matchningsproblematik mellan 
utbildning och arbetsmarknad. Enligt Svenskt Näringsliv (2014) så misslyckas vart femte 
rekryteringsförsök på grund av att företag inte kan få tag i personer med rätt kompetenser 
samtidigt som det satsas allt mer pengar på högskolutbildning. Problemet beskrivs som en 
överutbildad arbetskraft inom vissa branscher och en underutbildad arbetskraft inom andra 
branscher.  
 

Att koppla utbildningsväsendet med arbetsmarknadens förutsättningar är därav av stor vikt för 
både individ och samhälle. Från individens perspektiv bör en högre utbildning bidra till ökad 
anställningsbarhet och öppna upp för framtida arbetsmöjligheter. Även om syftet med att 
påbörja högre studier kan skilja sig från person till person är en vanlig förekommande 
förväntning hos studenter att studierna ska ge de kunskaper, kompetenser och färdigheter som 
efterfrågas på arbetsmarknaden och av arbetsgivare (Đonlagić & Kurtić, 2016). De som 
väljer att ta sig an en högre utbildning investerar både tid och pengar och det finns ofta 
förväntningar och förhoppningar om att dessa investeringar ska ge avkastning. Däremot visar 
Svenskt Näringsliv (2014) att det pågår en ständig ökning av högutbildad arbetskraft 
samtidigt som ökningen av kvalificerade jobb har stannat av. En stor del av jobben på dagens 
arbetsmarknad anses kunna utföras utan högre utbildning och många arbetssökande anses 
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idag vara överutbildade. Hur viktig är egentligen en högre utbildning gällande möjligheterna 
till att få en anställning?  
 
I den här uppsatsen undersöker vi närmare från ett diskursanalytiskt perspektiv hur 
arbetsgivare talar om högre utbildning och vilken funktion och betydelse den ges i 
rekryteringssammanhang (Foucault, 1972). Studien riktar sitt intresse mot bemanning och 
rekryteringsbranschen, en bransch som har expanderat kraftigt under de senaste åren och 
blivit en viktig del av dagens arbetsmarknad (Damm & Tengblad, 2000). Hur man talar om 
högre utbildning i samhället legitimerar dess värde. Att undersöka vilken betydelse 
arbetsgivare tillskriver utbildningen inom rekryteringssammanhang blir därav betydelsefullt.  

Den högre utbildningens betydelse kommer till uttryck främst vid inträdet på 
arbetsmarknaden. Det är arbetsgivaren som fattar det slutgiltiga beslutet om en person ska få 
en anställning eller inte och tillskrivs därmed ett tolkningsföreträde av utbildningens 
betydelse. Detta tolkningsföreträde kan ses som ett maktperspektiv som synliggörs särskilt vid 
rekrytering och anställning av ny personal. Det är därav intressant att undersöka vilket värde 
arbetsgivare tillskriver en högre utbildning i rekryteringsprocessen.   
 

2. Syfte och frågeställningar  
 
2.1 Syfte   
 
Syftet med denna uppsats är att beskriva och analysera vilken funktion och betydelse 
arbetsgivare tillskriver högre utbildning vid rekrytering av personal och inte minst 
konsekvenserna för synen och sinnebilden av personer med eller utan högre utbildning. 
Särskilt intresse riktas mot rekrytering av personer mot arbete inom bemanning och 
rekrytering. 
 
 
2.2 Frågeställningar  
 

- Hur begripliggörs högre utbildning och arbetssökande med högre utbildning i en 
rekryteringsprocess?  

- Vilken position tillskrivs högre utbildning i rekryteringsprocessen i relation till 
arbetslivserfarenhet och personlighet?  

- Vad/vilka blir konsekvenserna för en arbetssökande med eller utan högre utbildning i 
rekryteringsprocessen?   

 
 
 
 
 
 



	 8	

2.3 Begreppsförklaringar  
 
Nedan förklaras viktiga och centrala begrepp som är återkommande i denna uppsats. 
Begreppen klargörs för att undvika eventuella oklarheter eller misstolkningar.  
  
Högre utbildning: Med högre utbildning i denna uppsats menas utbildning som regleras av 
högskolelagstiftningen och sker på eftergymnasial nivå. Det inkluderar de utbildningsprogram 
som tillhandahålls av universitet, högskola och andra utbildningssamordnare som har 
examensrätt (UKA, 2017). I de fall vi skriver utbildning syftar vi till begreppet högre 
utbildning som ovan redogjorts för.   
 
Arbetsgivare: Med arbetsgivare menar vi i denna uppsats den person som är ytterst ansvarig 
för anställning inom företaget och kan komma att användas synonymt med ordet rekryterare.  
 
Rekryteringsprocess: Är en process som syftar till att anställa en medarbetare med rätt 
kompetens till en ledig befattning i organisationen. Rekryteringsprocessen kan omfatta flera 
steg. I denna studie avgränsas rekryteringsprocessen från den tidpunkt då 
arbetsgivaren/rekryteraren väljer vem/vilka kandidater som ska kallas till en intervju fram till 
tillsättning av tjänsten. 
 
Intern rekrytering: Är en rekryteringsprocess som sker inom företaget där en tjänst tillsätts av 
redan befintlig personal i företaget. Tjänst läggs inte ut för allmänheten att söka. 
 
Personalvetarprogrammet: Är ett utbildningsprogram som vanligtvis inkluderar de fem 
ämnesdisciplinerna sociologi, psykologi, pedagogik, juridik och företagsekonomi. 
Utbildningsprogrammet har inte getts något enhetligt namn av Sveriges universitet och 
högskolor utan benämns av arbetsgivare för PAO eller HR-utbildning.  
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3. Tidigare forskning 

Följande avsnitt kommer att behandla ett urval av de tidigare vetenskapliga studier som 
bedrivits inom forskningsfältet arbetslivspedagogik fokuserat kring vårt valda 
problemområde, rekryteringsforskning. Rekryteringsprocessen är intressant att studera ur ett 
arbetslivspedagogiskt perspektiv då intresset riktas mot de förändrings- och 
påverkansprocesser som existerar inom arbetsorganisationer (Nilsson, 2003). Arbetsgivarens 
mål vid en rekrytering är att tillsätta en tjänst och högre utbildning kan här studeras som en 
påverkansprocess som kan komma att ge konsekvenser för arbetsgivarens beslutsfattande. 
Forskningsöversikten syftar till att kartlägga och ge en sammanfattning över de mest 
framträdande resultaten som finns i relationen mellan den högre utbildningens funktion och 
betydelse i rekryteringsprocessen. Avsnittet inleds med en redogörelse för sökprocessen och 
följs sedan av en kortare presentation över vilka teoretiska perspektiv tidigare empiriska 
studier vanligtvis utgått från för att sedan behandla utbildningens betydelse mer ingående i 
rekryteringsprocessen. Avslutningsvis lyft några aspekter av den problematik som 
forskningen står inför innan en presentation över vår studies teoretiska perspektiv anges.  

3.1 Sökprocessen 
 
I sökningen efter relevant litteratur har Uppsala Universitet bibliotekssökmotor: 
http://www.ub.uu.se använts. I en första sökning användes sökorden Högre utbildning, 
rekrytering, arbetsgivare och anställningsbarhet. Dessa sökord gav oss inga användbara 
artiklar och sökningen utvidgades till att inkludera de engelska sökorden Employer, 
Employers' beliefs, Recruitment, Recruitment process, Higher education, The role of 
education, Graduates, HR, Human Resources, samt Employability. Av dessa sökord fick vi 
tag i ett antal relevanta forskningsartiklar och genom dessa artiklars referenslistor fick vi 
tillgång till ytterligare studier som ligger till grund för vår forskningsöversikt. För att avgränsa 
litteratursökningen har vi valt att enbart ta del av vetenskapligt granskade publikationer som 
inte publicerats senare än år 2000.  
 

Den tidigare forskningen som vi tagit del av behandlar till stor del studenters inträde på 
arbetsmarknaden och utgår i flera fall från begreppet anställningsbarhet. Vad arbetsgivare 
betraktar som önskvärda kompetenser vid rekrytering, vilka kompetensglapp som existerar 
mellan utbildning och arbetsliv samt arbetsgivares syn på vad högre utbildning bör fokusera 
på för att öka studenter anställningsbarhet behandlas också i den tidigare forskningen som 
bedrivits på området. I vår framställning har vi försökt ligga så nära vår studies syfte och 
frågeställningar som möjligt och har därför strävat efter att endast inkludera forskning som 
berör högre utbildningens funktion och betydelse i rekryteringsprocessen och då främst från 
arbetsgivares perspektiv. Syftet med forskningsöversikten är att ge läsaren större förståelse 
och en djupare inblick i ämnet men också för att kunna ställa vår studies resultat i relation till 
tidigare forskningsstudier inom området. Forskningsöversikten baseras på internationella 
publikationer då vi inte lyckats finna någon svensk forskning och har heller inte avgränsats 
mot någon specifik yrkesbransch.  
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3.2 Utbildning som kapital eller utbildning som signal 
 
En stor del av den tidigare forskningen som behandlar högre utbildnings betydelse i 
rekryteringsprocessen har utgått ifrån Beckers humankapitalteori eller Spencers teori om 
utbildning som signal, signalteorin. Beckers teori om humankapital handlar om att utbildning 
ökar en individs produktivitet som i sin tur höjer arbetsinsatser. Utbildning ses som en 
investering i humankapitalet och består av en individs lager av kunskaper och färdigheter. 
Dessa kunskaper och färdigheter kan vara av både kognitiv och icke- kognitiv karaktär och 
påverkar direkt ett företags produktivitet (Cai, 2012; Humburg & van der Velden, 2015). 
Enligt Becker strävar företag efter att maximera sin produktivitet och beslut i 
rekryteringssammanhang grundar sig på företagets bedömning om en individs framtida 
produktivitet. Beslut i rekryteringssammanhang är i högsta grad rationella beslut (Saar, Unt, 
Helemäe, Oras och Täht, 2014).  Vidare menar Becker att välutbildade har bättre 
förutsättningar på arbetsmarknaden gällande både arbetsmöjligheter och inkomst än vad 
outbildade har (Cai, 2012).  
 
Signalteorin utgår från att en rekrytering är en kostsam process som innebär att arbetsgivaren 
måste fatta beslut på vissa osäkra grunder. Högre utbildning fungerar då som en 
gallringsmetod i rekryteringsprocessen och sänder en slags signal till arbetsgivaren om den 
arbetssökandes kvalitet och förmåga. En högre utbildning behöver enligt signalteorin 
nödvändigtvis inte alltid ge arbetsspecifika färdigheter utan utbildningen ses istället som en 
indikation på önskvärda karaktärsdrag som engagemang och en förmåga till att lära. En högre 
utbildning ger signaler om en individs inlärningsförmåga och förknippas därmed med kortare 
upplärningstider och lägre kostnader jämfört med en arbetssökande som saknar utbildning 
(Cai, 2012; Saar et al.,2014). Flera av de tidigare forskningsstudier vi tagit del av har använt 
sig av en kombination av både humankapital och signalteorin för att analysera och tolka sina 
resultat. 
 
3.3 Utbildningen som urvalsverktyg 
 
En högre utbildning kan fungera som ett urvalsverktyg i en rekryteringsprocess. I en 
intervjustudie gjord av Saar et al. (2014) undersöktes utbildningens betydelse i 
rekryteringsprocessens två olika steg från både arbetsgivare och nyexaminerade studenters 
perspektiv. De två olika stegen bestod av 1.CV-granskning och 2. personlig intervju. 
Resultatet visade att både arbetsgivare och studenter hade en överensstämmande uppfattning 
om utbildningens funktion i rekryteringsprocessens första steg. Parterna beskriver högre 
utbildningen som ett filter som kan sorterar och filtrerar bort arbetssökande som saknar högre 
utbildning. Både arbetsgivare och studenter uppgav att det fanns begränsningar med att ha 
utbildning som ett kriterium i rekryteringsprocessen men ansåg ändå att det är det mest 
rationella tillvägagångssättet att hantera ett stort antal jobbansökningar på. Även Humburg 
och van der Veldens (2015) studie bekräftar föregående forskning och belyser utbildningens  
betydelse för möjligheten att bli kallad till en intervju. Genom enkäter och kompletterande 
intervjuer undersöktes arbetsgivares preferenser av CV attribut och färdigheter hos 
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nyexaminerade inom olika branscher i nio europeiska länder. Arbetsgivare uppgav att en 
arbetssökandes CV fungerar som ett sållningsverktyg för om personen i fråga skulle bli kallad 
till intervju eller inte. Genom CV:t kunde arbetsgivare bedöma om det fanns en matchning 
mellan den arbetssökandes studieområde, tidigare arbetslivserfarenheter och 
arbetsuppgifterna, faktorer som anses vara betydelsefulla i en rekryteringsprocess.   
 
Vidare visar Albrecht och Van Ours (2006) forskning att högre utbildning ges större betydelse 
i formella rekryteringsprocesser än vid informella. En informell rekryteringsprocess beskrivs 
som en process vars första steg börjar med en rekommendation från någon i omgivning om en 
potentiell kandidat till en tjänst medan en formell rekryteringsprocess innebär att en tjänst 
läggs ut via en jobbannons som är öppen för alla att söka. Deras resultat visade att 
arbetsgivare vid informella rekryteringsprocesser var mer villig att bortse från tidigare 
uppsatta utbildningskrav än vad de var vid formella rekryteringsprocesser. Vid formella 
rekryteringsprocesser får utbildningen således en större betydelse än vid informella 
rekryteringssammanhang.  
  
3.4 Utbildning och matchning 
	
I Humburg och van der Veldens (2015) studie uppgav arbetsgivare att en matchning mellan 
utbildning och framtida arbetsuppgifter var av stor betydelse för om den arbetssökande skulle 
bli kallad till en intervju eller inte. Studenter som hade en högre utbildning inom ett relevant 
studieområde och som matchade den lediga tjänsten ansågs ha fördel framför studenter som 
saknade en relevant utbildning. Arbetsgivare förväntade sig att kandidater med en relevant 
högre utbildning hade ett större humankapital och därmed behövde kortare upplärningstid än 
vad kandidater som saknade en matchning mellan studieområde och tjänst hade. Vidare 
uppgav arbetsgivare att arbetssökande som hade ett till två års relevanta arbetslivserfarenheter 
kunde kompensera upp för bristande matchning mellan utbildningsområde och tjänst och 
därmed öka sin sannolikhet för att bli kallad till en intervju. Även Saar et al. (2014) visar att 
en matchning mellan utbildning och yrkesområde är av relevans för möjligheterna till en 
anställning. I deras studie framkom att ett relevant studieområde har olika stor betydelse 
beroende av vilken bransch eller sektor arbetsgivaren befann sig i. Inom tekniksektorn 
värdesatte arbetsgivare områdesspecifika kunskaper och färdigheter medan arbetsgivare i den 
”mjukare” servicesektorn inom exempelvis konst, underhållning och fastighetsbranschen 
betonade högre utbildning som ett medel för att få tillträde till vissa specifika yrken. Detta 
resultat ligger även i linje med Werfhorsts (2011) forskning som visar att arbetsgivare inom 
tjänstesektorn ser högre utbildning som en indikation på individens förmåga till att lära medan 
arbetsgivare inom tillverkningsindustrin ser högre utbildning som en indikation på 
arbetsspecifika kunskaper. I andra fall kan matchningen mellan studieområde och tjänst styras 
via lagen. Detta gäller exempelvis vid rekrytering av jurister eller läkare som behöver uppvisa 
en legitimation för att kunna få tillträde till en tjänst (Saar et al., 2014).   
 
3.5 Utbildningsnivå och betyg 
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Humburg och van der Velden (2015)  visar att arbetsgivare har olika uppfattning om den 
arbetssökandes utbildningsnivå inför anställningar till juniora tjänster. Dessa uppfattningar 
skiljer sig även mellan olika europeiska länder. I Spanien och England föredrog arbetsgivare 
arbetssökande med en kandidatexamen framför en magisterexamen medan arbetsgivare i 
Tyskland, Frankrike, Polen och Tjeckien värdesatte en arbetssökande med magisterexamen 
högre. I Nederländerna och Sverige uppgav arbetsgivare att det inte spelade någon avgörande 
roll om den arbetssökande hade en kandidat eller magisterexamen inför tillsättningen av en ny 
tjänst. Flera arbetsgivare berättade vidare att de tvekade inför att anställa doktorander till 
juniora positioner. Anledningarna som framkom var bland annat att doktorander uppfattades 
som allt för ambitiösa, vara för teoretiska i sitt förhållningssätt eller att de saknade sociala 
förmågor som självförtroende och motivation som är faktorer som anses bidra till högre 
produktivitet. Arbetsgivare ansåg också att doktorander hade en högre kunskapsnivå och ofta 
var överkvalificerade juniora tjänster. Då en rekrytering är kostsam vill arbetsgivare rekrytera 
en person som har för avsikt att stanna i organisationen och som inte väljer att lämna 
organisationen så fort andra möjligheter öppnar sig.  
 
Betygens betydelse i rekryteringssammanhang tycks ges mindre betydelse än andra 
kompetenser i rekryteringsprocessen. I en kvalitativ studie av McMurry, Dutton, McQuaid 
och Richard (2016) undersöktes vilka kunskaper och kompetenser arbetsgivare efterfrågade 
av nyexaminerade business studenter i Skottland. I studien framkom det att betygen var 
underordnade en arbetssökandes personliga inställning i rekryteringssammanhang. Även 
Humburg och van der Velden (2015) visar att betygens betydelse i en rekryteringsprocess 
tenderar att minska. Arbetsgivare fokuserade mer på att betygen inte skulle vara lägre än 
genomsnittet och menade att arbetssökande som hade låga betyg kunde kompensera upp sina 
betygsresultat med hjälp av relevant arbetslivserfarenhet. Trots detta hade studenter med höga 
betyg större sannolikhet att få en anställning.  
 
3.6 Institutioners betydelse  
 
Ett framträdande men omstritt tema är olika lärosätens påverkan och betydelse i urvals- och 
rekryteringsprocessen. Forskningen inom detta område visar på att det finns en tydlig 
geografisk spridning och resultaten ser olika ut beroende på forskningens metodval. I en 
enkätstudie av Jackson (2014) framkom det att australiensiska arbetsgivare föredrar att 
anställa nyexaminerade från universitet med hög prestige och status. Jackson (2014) menar att 
detta troligtvis beror på att arbetsgivare ser dessa universitet som överordnade andra eller att 
de har en tro på att nyexaminerade från dessa universitet besitter högre förmågor än 
nyexaminerade från mindre prestigefyllda universitet. Smith, McKnight och Naylor (2000) 
forskning visar även den att institutionella trender påverkar nyexaminerades 
anställningsbarhet. De uppger att arbetsgivaren sällan har en korrekt bild över utbildningens 
kvalité och menar att institutionella trenderna många gånger är en dålig indikator på 
utbildningskvalité trots att många arbetsgivare favoriserar nyexaminerade från prestigefyllda 
universitet. Till skillnad från de australiensiska studierna visar Humburg och van der Veldens 
(2015) forskning att europeiska arbetsgivare lägger mindre vikt vid vilket universitet eller 
högskola den arbetssökande har studerat vid under en rekryteringsprocess. Istället anser 
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arbetsgivare att det är viktigare att den arbetssökande har en utbildningsbakgrund som 
matchar tjänsten eller har relevanta arbetslivserfarenheter. Av dessa skilda forskningsresultat 
kan vi se att betydelsen av olika lärosätens prestige och status skiljer sig beroende på 
geografisk anknytning.   
 
3.7 Andra värdefulla egenskaper och färdigheter  
 
I de studier vi tagit del av har arbetsgivare uppgett flera andra kompetenser och egenskaper 
som anses vara viktiga i en rekryteringsprocess. Saar et al. (2014) visar att en arbetssökandes 
personlighet spelar en väsentlig roll i rekryteringsammanhang. En arbetssökande som har en 
högre utbildning kan ge indikationer om att den besitter vissa karaktärsdrag som anses vara 
eftertraktade. Humburg och van der Velden (2015) visar att sociala förmågor och 
yrkesskicklighet är de två kompetenser som värdesatts högst av arbetsgivaren i en 
rekryteringsprocess. Vidare har Suleman (2016) i en litteraturstudie försökt kartlägga de 
kompetenser och egenskaper som arbetsgivare i tidigare forskningsstudier angett öka 
studenters anställningsbarhet. Det finns en viss samstämmighet över att kommunikation, 
sociala förmågor och samarbetsförmåga är viktiga egenskaper som värderas högt. Även andra 
egenskaper som tal- och skrivfärdigheter, problemlösning, kritiskt tänkande, förmågan till att 
kunna anpassa sig till nya situationer och arbetsplatser, lära på egen hand samt att utveckla 
idéer är viktiga kompetenser som arbetsgivare betraktar som önskvärda i 
rekryteringssammanhang. Kommunikation, sociala förmågor och samarbetsförmåga är 
kompetenser som är lätta att observera men Suleman (2016) menar att analytisk förmåga samt 
förmågan att kunna sortera ut viktig information också är färdigheter som värdesätts. Dessa 
egenskaper är dock svårare att observera och uppges därför inte lika ofta som de främsta 
egenskaperna. Hur arbetsgivares ser på högre utbildning spelar en avgörande roll för vilka 
kompetenser som efterfrågas av nyexaminerade studenter. Suleman (2016) menar att det inte 
råder någon konsensus i tidigare forskningsstudier över vilka egenskaper och färdigheter som 
arbetsgivare efterfrågar, vilket i sin tur gör det svårt att utforma en strategi för att öka 
studenters anställningsbarhet på arbetsmarknad.   
 
3.8 Sammanfattning av tidigare forskning   
 
Forskningsöversikten visar att en högre utbildning fungerar som ett urvalsverktyg för 
arbetsgivare i deras arbete med att välja ut lämpliga kandidater till intervju. En matchning 
mellan studieområde och tjänsten betraktades vara av hög relevans för den arbetssökandes 
möjligheter att bli kallad till en intervju men även tidigare arbetslivserfarenheter och 
personlighet tillskrevs ett högt värde av arbetsgivare i rekryteringssammanhang. Synen på vad 
högre utbildning ska bidra med varierade beroende på den bransch arbetsgivaren verkade 
inom. Högre utbildning tillskrevs ett högre värde vid formella rekryteringsprocesser än vad 
den gjorde vid informella rekryteringsprocesser. Vidare fanns det olika uppfattningar om 
utbildningsnivå, betyg och vid vilket lärosäte den arbetssökande hade studerat vid. Dessa 
faktorer tillmätes något lägre betydelse i rekryteringsprocessen än de ovan nämnda faktorerna. 
De främsta personliga egenskaperna som värdesattes var kommunikationsförmåga, sociala 
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förmågor samt samarbetsförmåga men även analytiskt tänkande och förmågan till att kunna 
sortera bland en stor mängd information anses ha betydelse i rekryteringssammanhang.  
 
Flera av de studier som presenteras i denna forskningsöversikt har tagit utgångspunkt i 
Spencers signalteori och Beckers humankapitalteori men de båda teorierna har kritiserats för 
att inte ta hänsyn till kontexten. Kritiken bottnar i en allt starkare konsensus om att relationen 
mellan utbildning och arbetsmarknaden är kulturellt och institutionellt inbäddad (Saar et al., 
2014).  Hur arbetsgivare talar om högre utbildning och vilken betydelse och funktion den ges 
i rekryteringsprocessen ger således konsekvenser för såväl individ som samhälle. Vi finner 
det därför lämpligt att genom intervjuer undersöka hur arbetsgivare talar om en högre 
utbildnings betydelse och funktion i rekryteringssammanhang. Vidare kan 
rekryteringsprocessen studeras som en aktivitet där makt av olika slag kommer till utryck, vi 
har därför valt Foucaults teori om makt och diskurser som teoretisk ansats. Med denna design 
hoppas vi kunna bidra med ny kunskap eller ett nytt perspektiv till rekryteringsforskningens 
fortsatta studier.   
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4. Teoretiska utgångspunkter  
 
I det här avsnittet presenteras studiens teoretiska ansats som kommer styra analysarbetet. Vi 
har utgått från två av Michel Foucaults mest framstående teoretiska begrepp diskurs och makt. 
Teoriavsnittet innehåller en redogörelse av Foucaults definiering av dessa begrepp samt en 
förklaring till hur dem kommer att användas i analysen.  
 
4.1 Socialkonstruktivismen  
 
Foucault placeras inom det socialkonstruktivistiska perspektivet på kunskap. Inom 
socialkonstruktivismen betraktas inte kunskap som objektiv eller bestämt, utan som något 
som konstrueras och rekonstrueras av människor i olika sociala samspel. Tolkningar och 
innebörder av fenomen och begrepp betraktas därav inte som neutrala representationer av 
verkligheten. Istället anses dem vara socialt konstruerade med hjälp av språket. När dessa 
konstruktioner betraktas som verkliga får de också verkliga konsekvenser för människan och 
dess omgivning (Bryman, 2011). Foucaults teorier bygger på föreställningen om att språket, 
genom indelningar och tolkningar, är med och formar vår verklighet (Bergstöm & Boréus, 
2005). Den främsta analysenheten i vår undersökning är språket och hur det används för att 
dela in, tolka och konstruera olika ”sanningar ” om högre utbildning och dess funktion och 
betydelse i rekryteringssammanhang.  
 
4.2 Diskurs som begrepp  
 
Foucault är en av dem som starkast förknippas med begreppet diskurs och diskursanalys. 
Ursprungligen har diskursbegreppet fått sin vetenskapliga relevans från lingvistiken där 
begreppet definieras som en samling språkliga utsagor (Foucault, 1972). Till skillnad från 
lingvistiken intresserade sig Foucault inte enbart för hur det talas eller skrivs om ett visst 
fenomen utan även för den sociala praktik som frambringar en viss typ av yttranden 
(Foucault,1993). Exempelvis skulle en diskursanalys av diskursen Högskola enligt Foucault 
även inkludera de sociala praktiker som förekommer i högskolans miljö såsom 
undervisningen och organiseringen av skolresurser (Bergström & Boréus, 2005). Med andra 
ord inrymmer Foucaults diskursbegrepp även den sociala praktik som omfattar begreppet och 
ses därmed som vidare än andra definitioner av begreppet diskurs. I vår studie kommer vi att 
använda Foucaults begreppsförklaring för att åskådliggöra och visa på befintliga diskurser om 
högre utbildning i rekryteringssammanhang. 
 
Vidare syftar Foucaults diskursbegrepp till att beskriva de regler och praktiker som existerar 
kring hur man talar om och beskriver olika fenomen. Dessa regler och praktiker påverkas av 
olika epokers ”epistemen”, det vill säga den tidsperiodens kunskap och vetande. Enligt 
Foucault är epistemen mönster som säger något om en tidsepoks diskursiva regelbundenheter, 
eller enklare uttryckt dess sätt att se på världen. Tillsammans fungerar dessa som 
organiserande normer för kunskap i en bestämd kultur. Uppfattningar om hur olika företeelser 
och fenomen skiljer sig mellan samhällen och tidsepoker. Eftersom att regelsystem ses som 
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föränderliga och sociala praktiker som pågående processer anses diskurser även ha en 
dynamisk funktion (Foucault, 1972). Tidpunkten och kontexten kommer därav att ha en 
betydelse för vilken funktion och betydelse högre utbildning tillskrivs i ett 
rekryteringssammanhang. I vår analys kommer diskursbegreppet användas för att belysa de 
regler och praktiker som förekommer kring hur man idag talar om högre utbildning i 
rekryteringsprocessen.  
 
Ett av Foucaults mest framstående påståenden om diskurser är att de säger lika mycket genom 
uteslutningar och utestängningsmekanismer som genom vad de innehåller. Enligt Foucault 
rekommenderar diskurser vissa handlingar och praktiker och utesluter andra. Diskurser utövar 
på så sätt kontroll över individer och skapar begränsningar för vissa och fördelar för andra. 
Foucault menar att det finns flera utestängningsmekanismer i samhället. Till dessa hör bland 
annat förbudet. Enligt Foucault får man inte säga vad som helst när som helst utan det finns 
ett slags förbud om vad som inte får talas om och när det får talas om. Vidare nämner han 
uppdelningen mellan sunt förnuft och vansinne som ytterligare en utestängningsmekanism. 
En av de viktigaste utestängningsprocedurerna är distinktionen mellan vad som betraktas som 
sant och vad som betraktas som falskt (Foucault, 1993). I analysarbetet behandlas olika 
uteslutningar och utestängningsmekanismer som utmärker relationer inom diskursen högre 
utbildning. Detta kommer att göras genom att belysa olika utestängningsmekanismer inom 
diskursen höge utbildning. Bland annat behandlas vad som anses vara normalt och inte 
normalt samt vad som anses vara sant och inte sant om högre utbildning och dess funktion 
och betydelse i rekryteringsprocessen.  
 
4.3 Foucault och makt  
 
Foucaults sätt att se på makt skiljer sig från och ställer sig kritisk mot två av modernitetens 
vanliga föreställningar av makt. Dels ställer sig Foucault kritiskt mot föreställningen om att 
sanning kan vara objektiv och opartisk och dels uppfattningen om att makt och kunskap kan 
betraktas separat. Foucault hade inget intresse av att påvisa vad som är sant eller inte sant. 
Däremot försökte han beskriva hur kunskap blev till genom att analysera dess procedurer och 
praktiker. Det var mot framställningarna och produktionerna av sanningar som Foucault 
riktade sitt intresse (Foucault, 1980ab). Foucault menar att sanning produceras av sin 
tidsepoks makt- och kunskapsregimer. Med andra ord är det tidsepokernas diskursiva och 
institutionella praktiker som avgör vad som betraktades som sanning. Enligt Foucault finns 
det ingen sanning bortom makten. Han avvisade den tradition där makt belyses som en form 
av suveränitet genom vilken olika styrelseformer fann sin legitimitet. Denna tradition 
innefattar en syn om att en eller flera personer kan äga eller besitta makten, något som 
Foucault ställer sig kritisk mot (Foucault, 1980a).  
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4.3.1 Makt och kunskap  
 
” Det är inte möjligt att utöva makt utan kunskap, det är omöjligt för kunskapen att inte 
framkalla makt” (Foucault, 1980 b, s. 52)  
 
I citatet ovan visar Foucault att man inte kan separera begreppen makt och kunskap från 
varandra. Kunskap är enligt Foucault ständigt närvarande i alla maktrelationer och det 
existerar ett beroende mellan dessa två begrepp, där det ena förutsätter det andra.Vidare riktar 
Foucault fokus mot makt- och kunskapsrelationer mellan människor och vad dessa gör oss 
till. Vetande skapas inom alla maktförhållanden och i sammankopplingen mellan kunskap och 
makt för diskurser alltid med sig sociala effekter. Diskurser kan inte studeras utan att ta 
hänsyn till makt och makt påverkas alltid av diskurser. Diskursen befinner sig aldrig utanför 
makten och kan därför inte studeras utan att ta hänsyn till makten. Foucault intresserar sig för 
hur makt kommer till uttryck, hur maktrelationerna framställs och vilka medel som kommer 
till användning. Makten är inget som är konstant eller oföränderligt utan är dynamisk och i 
ständig förändring (Foucault, 1980b).   
 
4.3.2 Makt som aktivitet  
 
Foucaults mål är inte att försöka tolka eller förstå makt utan han vill belysa hur makt kommer 
till uttryck och vilka effekter och påverkningar som makt orsakar. Det är meningslöst att 
försöka förklara vad makt egentligen är då den enligt Foucault endast finns i form av en 
aktivitet. Vidare kan inte någon besitta eller äga makt utan att använda den. Makt är därav inte 
latent utan finns bara när den utövas. Foucault beskriver maktens dynamiska funktion som 
något som cirkulerar. Då makt ständigt är i förändring kan styrkeförhållanden alltid komma 
att växla. Det som i nuläget anses vara i överläge kan i ett senare skede hamna i underläge och 
vice versa. Det kan ske som ett resultat av både medvetna och omedvetna handlingar och kan 
ske närsomhelst (Foucault, 1982). I analysen kommer olika maktförhållanden och dess 
konsekvenser för rekryteringsprocessen att behandlas.  
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5. Metod 
 
I följande avsnitt presenteras studiens forskningsprocess och metodansats. En beskrivning och 
motivering gällande urval, genomförande, databearbetning och analysmetod, tillförlitlighet, 
etiska aspekter samt en reflektion över metod kommer att ges.  
 
5.1 Metodansats  
 
Val av metod är alltid förknippat med studiens forskningsfrågor (Ahrne & Svensson, 2015). 
Vi har valt en kvalitativ forskningsansats då vi är intresserade av att studera hur högre 
utbildning begripliggörs och vilken funktion och betydelse den tillskrivs av arbetsgivare i 
rekryteringsprocessen. Vi är följaktligen inte intresserade av att kvantifiera statistiska 
samband utan intresserar oss för ordens betydelse och hur individer tolkar och uppfattar sin 
sociala verklighet. Kvalitativa studier karakteriseras ofta av antagandet om att verkligheten är 
föränderlig och konstrueras och skapas genom individers handlande (Bryman, 2011). Mot 
bakgrund av detta fann vi det lämpligt att använda en kvalitativ forskningsansats. Hur vi 
använder språket ger konsekvenser för hur vi delar in och tolkar samhället och vår omvärld 
och påverkar därmed våra handlingar. Studiens ontologiska utgångspunkt utgörs av ett 
konstruktivistiskt synsätt (Bryman, 2011).   
 
 
5.2 Metod för datainsamling  
 
5.2.1 Semistrukturerade intervjuer 
  
Vi har använt oss av semistrukturerade intervjuer som datainsamlingsmetod (jfr Bryman, 
2011). Då semistrukturerade intervjuer är förhållandevis flexibla i sin karaktär och fokus 
ligger på hur intervjupersonen tolkar och uppfattar frågor och skeenden utarbetades en 
frågeguide med relativt allmänt formulerade frågor. Vi tog utgångspunkt i våra 
forskningsfrågor och utifrån dem skapades olika teman i frågeguiden (se bilaga 3). Vi var 
noga med att ge intervjupersonerna utrymme att fritt få berätta om sina uppfattningar och 
åsikter vilket gjorde det möjligt att kunna ställa följdfrågor och följa upp intressanta spår. 
Utifrån ovanstående resonemang följdes inte frågeguiden till punkt och pricka vid varje 
intervju utan ordningsföljden kunde avvika något beroende på vad intervjupersonen valde att 
lägga fokus på.   
 
I arbetet med att utforma frågeguiden användes tidigare examensarbetens intervjubilagor som 
inspirationskällor. Vi strävade efter att använda ett vardagligt och enkelt språk som var 
anpassat mot intervjupersonerna. För att intervjuer ska vara ett effektivt medel för 
datainsamling ställer det vissa krav på intervjuarens sociala förmågor. En intervju innebär ett 
personligt möte mellan två individer och resultatet av detta mötet kan vara avgörande för hur 
bra intervjun kommer att bli. Det är då viktigt att redan i ett inledande skede av intervjun visa 
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sitt intresse så att intervjupersonen känner sig trygg och bekväm med att berätta om sina 
upplevelser, erfarenheter och åsikter (Ahrne & Svensson, 2015). 
 
5.2.2 Pilotintervju  
 
Innan vi genomförande de ordinarie intervjuerna hölls en pilotintervju  
med en rekryterare som arbetar inom IT-sektorn. Detta gjordes för att kontrollera om våra 
frågor gav tillräckliga och uttömmande svar för att kunna besvara studiens syfte (Bryman, 
2011). Pilotintervju hölls i början av december månad och varade i ungefär 30 minuter. 
Genom intervjun upptäckte vi vilka frågor som fungerade bra och vilka som upplevdes som 
mindre bra, upprepande eller svåra att förstå. Provintervjun resulterade i att vissa frågor 
omarbetades medan andra kom att strykas (Bryman, 2011). Materialet från pilotintervju har 
inte använts i framställningen av rapportens resultat då den enbart fungerade som en övning 
för att se om frågorna gav uttömmande svar som var relaterade till studiens syfte och 
frågeställningar.   
 
5.2.3 Urval 
 
Då vårt syfte med studien är att undersöka utbildningens betydelse och funktion i 
rekryteringsprocessen från arbetsgivarens perspektiv har vi valt att intervjua personer som är 
direkt ansvariga för den interna rekryteringen av personal i respektive bemanning- och 
rekryteringsföretag. I kvalitativa studier finns det inga specifika regler för hur man ska göra 
sitt urval för att kunna uttrycka sig om att någonting är representativ men man bör ändå vara 
noga med och kunna redogöra för vilka man intervjuat och varför (Ahrne & Svensson, 2015). 
För att skapa en bredd i vår studie valde vi att ta kontakt med bemanning- och 
rekryteringsföretag som befinner sig inom två olika verksamhetsområden. Detta val gjordes 
för att se om det fanns någon skillnad i hur man talar om utbildningens betydelse och funktion 
i rekryteringsprocessen beroende på branschtillhörighet men också för att öka 
generaliserbarheten. Vi önskade dels att undersöka bemannings- och rekryteringsföretag som 
arbetade med kvalificerade tjänster men även de som arbetade mot mer okvalificerade 
tjänster. De två branscher som valdes ut var 1. Bemannings- och rekryteringsföretag inom 
hälsosjukvård 2. Bemannings- och rekryteringsföretag som arbetar med mer okvalificerade 
tjänster som exempelvis kundtjänst, reception, administration eller lager. 
 
För att komma i kontakt med personer i vårdbemannings- och rekryteringsföretag gjordes en 
sökning i databasen Google. Av denna sökning hittades en sammanställd lista över 50 
bemannings- och rekryteringsföretag som förmedlar stafettläkare i Sverige. Totalt kontaktades 
22 av dessa företag via telefon främst i Stockholmsregionen men även företag i Uppsala, 
Hedemora och Malmö kontaktades. Genom personliga kontakter fick vi vidare kontakt med 
tre personer som är sysselsatta inom bemannings- och rekryteringsföretag som arbetar mot 
mer okvalificerade tjänster. Som tidigare nämnts var det ett kriterium att intervjupersonerna 
på något sätt ansvarade för den interna rekryteringen på företaget och vi har därav intervjuat 
personer vars tjänstetitlar är VD, HR-chef samt affärsområdeschef. I analysen likställs dem 
med arbetsgivaren. Val av både intervjupersoner och företag har gjorts med avseende mot 
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studiens syfte och vi har använt oss av vad Bryman (2011) benämner som målinriktat eller 
målstyrda urval, vilket innebär att man på förhand har ställt upp kriterier för vilken 
urvalsgrupp som kan besvara studiens syfte, något som rekommenderas vid kvalitativa studier 
(Bryman, 2011).  
 
Det finns ingen regel över hur många man bör intervjua i kvalitativa studier utan antalet 
intervjupersoner beror på undersökningens syfte, men även andra faktorer som forskarens 
tidsutrymme och tillgängliga resurser kan påverka. Ett fåtal intervjuer möjliggör för en mer 
noggrann analys och tolkning av enskildheter och ger också ofta ett mer lätthanterligt 
material. Nackdelen med ett litet antal intervjupersoner kan vara att materialet blir svårt att 
generalisera. Risken med en allt för stor urvalsgrupp däremot kan vara att det blir svårt att 
göra mer ingående tolkningar av materialet, något som vi i denna studie avser att göra. 
Antalet intervjuer säger därmed ingenting om studiens vetenskapliga kvalitet (Kvale & 
Brinkman, 2014). Ahrne och Svensson (2015) menar att intervjuer med sex till åtta personer i 
en specifik grupp ökar säkerheten för att de resultat man får inte enbart baserats på enskilda 
människors personliga uppfattningar utan är relativt oberoende. I samråd med vår handledare 
valde vi att intervjua sex personer. Beslutet om att intervjua sex personer grundar sig dels i en 
tidsmässig aspekt men också i att generaliserbarheten inte ökar nämnvärt om vi hade valt att 
intervju två personer till. Tre personer från respektive bemanning- och rekryteringsbransch 
intervjuades och fördelningen mellan dem var hälften män och hälften kvinnor. Fem av 
intervjupersonerna hade en universitetsexamen och en av intervjupersonerna hade en gått en 
KY-utbildning.  
 
5.3 Genomförande  
 
För att hitta lämpliga intervjupersoner, tog vi via telefon, kontakt med totalt 22 stycken 
bemanning- och rekryteringsföretag inom vårdbranschen. Genom dessa telefonsamtal 
förklarade vi vilka vi var och presenterade studiens allmänna syfte och tidsåtgång. Vi erbjöd 
att skicka ut ett informationsmail (se bilaga 1) som mer detaljerat beskrev studies syfte om de 
ansåg att studien verkade intressant och kunde tänka sig att delta. Samtliga företag 
uppmanade oss att bifoga ett informationsmail och genom fortsatt mail- och telefonkontakt 
bokades tre intervjuer på olika företag in. Genom personliga kontakter bokades ytterligare tre 
intervjuer med två bemanning- och rekryteringsföretag som arbetar mot mera okvalificerade 
tjänster in. Även dessa företag fick informationsbrevet skickat till sig. Samtliga 
intervjupersoner önskade att få ta del av frågorna innan intervjuns genomförande och vår 
intervjuguide skickade till de medverkade några dagar innan intervjuerna ägde rum. På så sätt 
fick de medverkande tid till att förbereda sig på frågor som kan behöva lite mer betänketid.  
 
Samtliga intervjuer genomfördes under december månad 2017. Intervjuerna hölls på olika 
platser beroende på intervjupersonernas möjligheter och vad de kände sig bekväma med. Fyra 
av totalt sex intervjuer skedde i ett intervjurum på plats hos respektive företag i Stockholm. 
En intervju ägde rum på ett café i centrala Stockholm och en sista intervju genomfördes via 
telefon från ett grupprum vid Stockholms Universitet. Telefonintervjun genomfördes då tiden 
blev för knapphändig för ett personligt möte. Samtliga intervjuer förutom den som 
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genomfördes på ett café skedde i ostörd miljö, vidare upplevdes inte cafésmiljön som 
störande. Intervjuerna varade mellan 30 till 40 minuter och samtliga intervjuer spelades in 
med hjälp av mobiltelefoner och datorer efter intervjupersonernas godkännande. Varje 
intervju inleddes med att vi frågade om intervjupersonen tagit del av de informationsbrev vi 
skickat ut (se bilaga 2) för att sedan ytterligare en gång förklara studiens syfte och fråga om 
personen gav sitt samtycke till inspelning. Alla intervjupersoner uppgav att de kände sig 
bekväma med att vi spelade in intervjun. Vi var noga med att poängtera att deltagandet var 
helt frivilligt och att man när som helst kunde välja att avbryta eller avböja från att besvara 
vissa frågor om så önskades.  
 
Vi valde att båda närvara vid samtliga intervjuer och turades om att ha rollen som 
huvudintervjuare. Frågeområdena i intervjuguiden delades upp mellan oss i början av varje 
intervju berättade vi vem av oss som kom att ha ansvar för vilken del. Den som var 
huvudintervjuare ansvarade för att ställa frågor och föra intervjun framåt medan den som hade 
en mer passiv roll för tillfället lysande och ställde följdfrågor vid behov. Vi valde båda att 
delta vid samtliga interjuver för att kunna komplettera varandra vid behov och för att i ett så 
tidigt skede som möjligt kunna bekanta oss med materialet.  
 
I kvalitativ forskning och även i denna studie är man intresserad av vad intervjupersonerna 
säger men även hur de talar om saker. Bryman (2011) menar att inspelning vid 
genomförandet av diskursanalyser är något som praktiskt taget är obligatoriskt. Mot bakgrund 
av detta valde vi att spela in våra intervjuer. Det finns flera fördelar med att spela in 
intervjuer. För det första möjliggör det för en noggrann analys över vad som sagts, för det 
andra ges möjlighet att gå tillbaka till materialet och för det tredje ges intervjuaren möjlighet 
till att vara fullt koncentrerar på vad som sägs under själva intervjutillfället. Intervjuaren kan 
då följa upp intressanta svar och synpunkter utan att känna sig distraherad av att hinna föra 
anteckningar samtidigt (Bryman, 2011). Att transkribera ljudinspelningar är både ett 
tidskrävande och omfattade arbete men kan ses som ett första steg i analysfasen (Ahrne & 
Svensson, 2015; Bryman, 2011). Vår arbetsprocess underlättades genom applikationen 
Inspelare. Genom denna applikation gavs vi möjlighet att stoppa, spola tillbaka samt att spela 
upp intervjuerna i ett långsammare tempo än vad den verkliga intervjun skedde i, något som 
underlättade vår skrivprocess med att omvandla ljudinspelningarna till text. I enlighet med 
Ahrne & Svensson, 2015 rekommendationer bekantade vi oss med vårt material under 
transkriberingen och i denna fas påbörjades tolkningsarbete.  
 
5.4 Databearbetning och analysmetod   
 
5.4.1 Databearbetning  
 
Vårt empiriska material behandlades i flera steg. I den inledande fasen lästes 
intervjuutsagorna noggrant igenom flera gånger för att kunna skapa en översiktlig bild över 
vilka teman som ryms inom diskursen högre utbildning. När man arbetar med diskursanalyser 
bör forskningsfrågorna inte fastställas alltför tidigt i forskningsprocessen då det finns en risk 
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för att man låser sig vid vissa bestämda frågor (Ahrne & Svensson, 2015). Med anledning av 
detta kom våra forskningsfrågor att omformuleras under analysarbetets gång. Efter en 
noggrann inläsning av materialet fick vi en uppfattning om vilka diskurser som var 
återkommande i hur arbetsgivare talade om högre utbildnings betydelse i 
rekryteringsprocessen och våra tre forskningsfrågor preciserades. Efter det påbörjades arbetet 
med att kartlägga och att välja ut citat som belyste de olika diskurserna i enlighet med Ahrne 
& Svensson (2015) rekommendationer. I enlighet med Frejs och Thornberg (2009) 
rekommendationer ställdes i ett första steg frågan: Vad talas det om, och hur?  Med hjälp av 
denna fråga valdes intressanta citat ut och placerades in under respektive forskningsfråga 
vilket möjliggjorde för en preliminär jämförelse mellan utsagorna och vad som belystes i 
dem. I ett andra steg skedde en fördjupad analys av vad det talades om och på vilket sätt. Vi 
fann i detta steg mönster och olika motsättningar inom diskursen och på så sätt bildades olika 
underteman inom respektive forskningsfråga. När sorteringen och reduceringen av utsagorna 
var klar påbörjades tolkningsarbete mer ingående. Då diskursanalyser lägger stor tonvikt vid 
språket och hur de är med och formar vår verklighet ger de konsekvenser för vissa typer av 
yttranden och vem som tillskrivs makt till att säga vad. Varje citat krävde därför närläsning 
för att kunna tolka och förstå vad som egentligen sades och vad som uteslöts (Bergström & 
Boréus, 2012). De intervjuutsagor som valt ut redovisas med hjälp av citatavsnitt. I anslutning 
till varje citat ges en förklaring till dess innebörd så som vi har tolkat dem innan de analyseras 
med av Foucaults teoretiska begrepp. Då flera uttalande berör varandra i olika avseenden 
valde vi att presentera vår analys utifrån våra forskningsfrågor för göra den mer 
lättöverskådlig och förståelig för läsaren.  
 
5.4.2 Analysmetod   
 
För att analysera vårt empiriska material valde vi att genomföra en Foucaultinspirerad 
diskursanalys. En diskursanalytisk metod anses vara lämplig att använda sig av vid studier 
som är inriktade mot frågor gällande makt och identiteter (Bergström & Boréus, 2012). 
Diskursanalyser utgår från ett bestämt sätt att se på språket och språkanvändning. Språket 
återger inte verkligheten direkt som den är men språket är däremot med och formar vår 
verklighet. Med språkets hjälp delar vi upp verkligheten och bildar olika föreställningar om 
den. På så sätt sätter språket gränser för vårt sätt att handla och tänka på, vilket i sin tur får 
konkreta konsekvenser för människor (Bergström & Boréus, 2012; Ahrne & Svensson, 2015). 
Vidare betraktas språket och dess innebörd som kontextuellt bunden och föränderligt med 
tiden. Något som idag betraktas som normalt kan vid ett senare skede betraktas som onormalt 
eller konstigt (Ahrne & Svensson, 2015.) Utgångspunkten i denne studie har därför varit att 
språket är med och formar uppfattningar om högre utbildning och dess betydelse i 
rekryteringssammanhang. Uppfattningar som följaktligen bör förstås som bundna till den 
specifika kontexten de undersöks i (Bergström & Boréus, 2012).  
 
Diskursanalyser urskiljer befintliga mönster om hur världen beskrivs och förstås. Detta görs 
genom att ifrågasätta det som tas för givet och hålls av som sanning. Genom text och tal 
studeras hur dessa sanningar kommer till uttryck (Bergström & Boréus, 2012). Då vår studie 
syftar till att synliggöra och analysera olika föreställningar om högre utbildning och dess 
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funktion och betydelse i rekryteringsprocessen lämpar sig en diskursanalys bra för vår studie.  
Genom att analysera intervjuutsagor som text har vi kunnat urskilja diskurser om högre 
utbildning i rekryteringssammanhang.   
 
5.5 Tillförlitlighet, trovärdighet och generalisering  
 
I kvantitativa studier brukar man tala om begreppen validitet och reliabilitet som viktiga 
kriterier för forskningsstudiers kvalité. I den kvalitativa forskningen brukar man istället tala 
om begreppen tillförlitlighet och trovärdighet (Ahrne & Svensson, 2015; Bryman, 2011). 
Trovärdighet handlar bland annat om att följa de givna regler som finns för forskningen och 
att den framställning som görs av resultatet uppfattas som trovärdig av läsaren. För att visa på 
trovärdighet i sitt material är det viktigt att beskriva och argumentera för studiens 
tillvägagångsätt. Genom att vara transparent i framställningen av tillvägagångssätt kan en 
studie nå tillförlitligt och är en förutsättning för om forskningen kommer få genomslag eller 
inte (Ahrne & Svensson, 2015; Bryman, 2011). Att visa medvetenhet kring eventuella 
svagheter är något som Ahrne och Svensson (2015) menar ökar textens kvalité och 
trovärdighet. I metoddiskussionen lyfts och diskuteras därför de svagheter som finns i vår 
forskningsdesign.  
  
Då diskursanalyser studerar språkliga ordningar och hur dessa fungerar i speciella sociala 
sammanhang är det viktigt att i framställningen av rapporten beskriva och motivera de 
tolkningar som gjorts. Diskursanalyser kritiseras ibland för att bli alltför intersubjektiva eller 
svåra att förstå på grund av att dålig transparens eller att de analysverktyg som använts är 
svårtolkade. Detta kan motverkas genom att noggranna förklaringar över hur 
forskningsprocessen gått till och hur man kommit fram till sitt resultat. Genom utförliga 
förklaringar av forskningsprocessen ökar de sannolikheten för andra att nå samma resultat. 
Noggranna förklaringar över hur man tolkat resultatet är i princip ett krav vid diskursiva 
analyser då man försöker förstå hur diskurserna upplevs som styrande och hur de kommer till 
uttryck i sociala sammanhang. Tolkningen av diskursen blir i detta sammanhang väsentligt. 
Alla tolkningar är inte alltid fullt lika goda vilket medför ett krav på att kunna motivera och 
redogöra för de tolkningar som gjorts (Bergström & Boréus, 2012). Vi har i framställningen 
av vårt resultat strävat efter att göra goda tolkningar genom att visa med citat vad vi grundar 
våra beskrivningar och resonemang på. Citaten har redovisats var och en för sig förutom i 
vissa fall där två citat har presenterats ihop. I anslutning till varje citat har vi försökt förklara 
vad som belyses inom diskursen och hur det kan ses och förstås från Foucaults teoretiska 
begrepp på ett så tydligt sätt som möjligt.  
 
 
Generalisering innebär att de resultat som nås kan överföras till andra grupper eller 
sammanhang än det som studerats (Ahrne & Svensson, 2015; Bryman, 2011).   
Kvalitativa studier brukar kritiseras för att de resultatet som nås inte kan generaliseras till 
andra miljöer. Detta då de ofta har ett lågt antal deltagare som inte anses vara representativa 
för en större population (Bryman, 2011). För att kunna tala om generaliseringar inom den 
kvalitativa forskningen bör man studera mer än en miljö. Om resultaten mellan miljöerna 
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visar på ett visst mönster och samstämmighet blir det lättare att argumentera för 
generaliserbarheten av ett resultat (Ahrne & Svensson, 2015). Mot bakgrund av detta strävade 
vi efter att få en bredd mellan olika miljöer i vår undersökning. Sex personer från fem olika 
företag som är verksamma inom två skilda bemannings-och rekryteringsbranscher valdes för 
att se hur de talade om utbildningens funktion och betydelse i rekryteringsprocessen och hur 
denna diskurs framställs. Det är dock viktigt att ha i åtanke att generaliseringar i kvalitativa 
studier är problematiska då de ofta strävar efter att nå en kontextuell förståelse av specifika 
sammanhang (Bryman, 2011). Så är även fallet i denna studie då vi studerar hur språkets 
formar, tillskriver och får betydelse vid en rekryteringsprocess (Bergström & Boréus, 2012). 
Det som istället blir av vikt för bedömningen vid generalisering av resultat är enligt Bryman 
(2011) kvalitén på de teoretiska slutsatserna. Vi har i analysen därför försökt vara så tydliga 
som möjligt med hur vi kopplat teorin till vårt material.   
 
5.6 Etiska aspekter  
 
Att använda sig av intervjuer som forskningsmetod medför att vissa etiska och moraliska 
frågor aktualiseras. Då etiska frågor kan uppstå under hela intervjuundersökningen var vi 
noga med att ta dessa frågor i beaktning redan från början (Kvale & Brinkman, 2014). Vi har 
följt Vetenskapsrådets fyra etiska forskningsprinciper som den humanistiska och 
samhällsvetenskapliga forskningen ska förhålla sig till. Dessa fyra principerna är 
Informationskravet, Samtyckeskravet, Konfidentialitetskravet samt Nyttjandekravet. 
Informationskravet handlar om att deltagarna i undersökningen ska ges information om 
studiens allmänna syfte, dess upplägg och om att deras deltagande är frivilligt. 
Samtyckeskravet innebär att alla deltagare har bestämmanderätt över sin medverkan i studien 
och att de när som helst kan välja att avbryta sitt deltagande om så önskas. Vidare handlar 
Konfidentialitetskravet om att de uppgifter som samlats in om deltagarna ska behandlas 
konfidentiellt och att personuppgifter ska förvaras så att obehöriga inte kan ta del av dem. De 
uppgifter som samlas in ska redovisas så att utomstående personer inte kan identifiera 
enskilda människor uttalanden. Den sista principen som inryms i Vetenskapsrådets fyra etiska 
riktlinjer är Nyttjandekravet som innebär att de insamlade materialet inte kommer eller får 
användas i andra ändamål än i forskningsmässigt syfte (Vetenskapsrådet, 2002).   
 
För att bemöta Vetenskapsrådets riktlinjer skickades ett informationsbrev (se bilaga 2) ut till 
samtliga intervjupersoner som tackat ja till att delta i studien. I informationsbrevet gavs en 
utförlig beskrivning om studiens syfte och upplägg, villkoren för att delta, att deltagande var 
frivilligt och att man när som helst kan välja att avbryta sitt deltagande. I informationsbrevet 
fanns våra kontaktuppgifter så att deltagarna gavs möjlighet att ställa frågor till oss om de 
upplevde någonting som oklart eller hade några frågor eller funderingar kring studien och 
deltagandet. Innan varje intervju påbörjades gavs ytterligare information om studiens syfte, att 
deltagandet var frivilligt och vi frågade även om intervjupersonen kände sig bekväm med att 
bli inspelad. Genom att förmedla denna information erhöll vi samtycke från samtliga 
deltagande. För att säkerhetsställa Konfidentialitetskravet redogjorde vi för att 
intervjupersonernas namn kommer att avidentifieras i hela studien, det vill säga att varken 
personnamn eller företagets namn kommer anges i den slutgiltiga rapporten. Efter 
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publiceringen av rapporten raderades samtliga ljudinspelningar och det transkriberade 
materialet för att säkra konfidentialiteten mellan oss och intervjupersonerna. I 
informationsbrevet gavs information om att den slutgiltiga rapporten kommer att publiceras i 
Uppsala universitets databas DIVA och vi erbjöd även att skicka ut en kopia av den slutgiltiga 
rapporten vilket samtliga deltagande önskade att få. Då vi inte använt materialet till något 
annat än för att besvara vår studiens syfte och frågeställningar anser vi att vi har följt 
Vetenskapsrådets principer om nyttjandekravet.  
    
5.7 Metoddiskussion  
 
Intervjuer som metod är ett effektivt medel för att komma nära människor och höra om olika 
samhällsfenomen utifrån deras synvinkel. En av intervjuns svagheter är att det är ett samtal vid 
en specifik plats vid en viss specifik tidpunkt. Även om det som sägs under intervjun har ärliga 
syften kan de missförstås eller kan sägas i andra syften än vad intervjuaren tänkt sig. Ahrne och 
Svensson (2015) rekommenderar därför att man bör komplettera sina intervjuer med andra 
metoder som observationer eller dokumentanalys. Då vår utgångspunkt är att det som talas och 
sägs är det som är med och konstruerar verkligheten är vi också medvetna om att detta tal är 
föränderlig och dynamiskt och kan bero på dagsformen.   
 
Diskursanalyser kan anta flera former och det existerar olika traditioner och inriktningar av 
diskursanalyser inom den samhällsvetenskapliga forskningen. Vi har valt en Foucaultinspirerad 
diskuranslys men det kan här vara på sin plats att poängtera att Foucault själv inte har beskrivit 
hur en diskursanalys ska genomföras. Han menar istället att man utifrån hans teori kan använda 
några teoretiska begrepp som verktyg för sina analyser (Frejs & Thornberg, 2009). Vidare är de 
flesta diskursanalyser inriktade mot att studera texter och dokument. Vi har i vår analys 
behandlat intervjuerna som textmaterial något som anges som en acceptabel analysenhet 
(Bryman 2011). En möjlig metod vi kunde använt oss av för att studera högre utbildnings 
betydelse och funktion i rekryteringsprocessen är dokument och textgranskning av redan 
befintliga texter. Denna metod valdes bort då vi från början hade planerat att genomföra en 
tematisk analys, något som vi är medvetna om utgör en begräsning i vår studie. 
 
Då vi från början avsåg att göra en tematisk analys kan det ha påverkat utformningen av vår 
intervjubilaga på ett sådant sätt att den inte helt matchar våra forskningsfrågor på det sätt vi 
önskat. Efter att vi lyssnat och transkriberat vårt material insåg vi att en diskursanalys skulle ge 
oss ett mer intressant och innehållsrikt resultat än vad en tematisk analys skulle ge. Mot 
bakgrund av detta kan vi i efterhand önska att vi ställt andra typer av frågor för att få mer 
nyanserade och djupgående svar. Upplevelsen är dock att vi har fått ett tillräckligt uttömmande 
material för att kunna besvara vårt syfte.  
 
En av våra intervjuer genomfördes via telefon. Bryman (2011) menar att face-to-face intervjuer 
är att föredra då vissa frågor kan vara svåra att förstå men även för att intervjuaren då ges 
möjlighet till att kunna observera kroppsspråk och ansiktsuttryck. Vi upplevde telefonintervjun 
som likvärdig med våra övriga intervjuer då vi fick uppfattningen av att intervjupersonen kändes 
sig bekväm och talade avslappnat om frågorna.  
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Ytterligare en begräsning var att vi vid ett intervjutillfälle stängde av inspelningen på våra 
telefoner för tidigt, något Bryman (2011) avråder från att göra då det finns en tendens att 
intervjupersonen öppnar sig mer mot slutet av en intervju. Efter att vi ställt vår sista fråga och 
inspelningsfunktionen på våra telefoner och datorer stängts av berättade intervjupersonen 
ytterligare intressanta åsikter och erfarenheter om utbildningens betydelse i 
rekryteringsprocessen som vi gick miste om. Materialet har inte behandlats och återfinns inte i 
rapportens resultat och analysdel.  
 
Den analysmetod som valts är förhållandevis fri i sin utformning men större tonvikt läggs på hur 
forskaren gör sina tolkningar. Diskursiva analyser brukar kritiserats för att inte vara 
intersubjektiva. God intersubjektivt innebär att andra forskare ska kunna upprepa studien och nå 
samma resultat. För att nå god intersubjektivitet är det viktigt att utförligt förklara 
forskningsprocessen samt att vara konsekvent i sina tolkningar och bedömningar av sitt resultat. 
Vi har strävat efter att beskriva forskningsprocessen och våra resonemang i analysdelen så 
tydligt som möjligt för att nå god intersubjektivitet. Vi vill dock belysa att alla människor bär på 
en viss typ av förförståelse gällande bland annat utbildning, sociala sammanhang och åsikter. En 
förförståelse som på ett eller annat sätt påverka vårt sätt att se på världen. En annan forskare kan 
därmed tolka vårt empiriska material på ett annat sätt än på det sätt vi gjort (Bergström & 
Boréus, 2012).  
 
Slutligen vill vi understryka att man inom diskursanalys inte är ute efter att kvantifiera 
resultatet och tala om hur många av intervjupersonerna som anser en viss sak (Bergström & 
Boréus, 2012). Det intressanta i denna studie har varit att belysa och undersöka vilka olika 
diskurser som förekommer hos arbetsgivare om högre utbildnings funktion och betydelse i 
rekryteringsprocessen och hur dessa diskurser kan påverka rekryteringsprocessens utfall på 
olika sätt. 
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6. Resultat och Analys 
  
I denna del presenteras en sammanvävning av studiens resultat och analys med utgångspunkt i 
studiens teoretiska perspektiv. Resultatet och analysen presenteras i tre avsnitt som behandlar 
studiens respektive frågeställningar och har organiserats efter de teman som framkommit i 
materialet. Varje citat belyser en utsaga från en arbetsgivare som sedan tolkas och analyseras 
med hjälp av Foucaults teoretiska begrepp diskurs och makt.  
 
6.1 Konstruktionen av den utbildade kandidaten som fördelaktig 
 
I detta avsnitt behandlas frågeställningen: Hur begripliggörs högre utbildning och 
arbetssökande med högre utbildning i en rekryteringsprocess? Detta avsnitt är indelat i två 
delar där första delen redogör för fördelaktiga utsagor om personer med högre utbildning och 
den andra delen redogör för ofördelaktiga utsagor om personer med högre utbildning i 
rekryteringsprocessen.  
 
6.1.1 Den utbildade som ambitiös och driven  
 
En vanlig framställning från intervjuutsagorna är att arbetssökande med en högre utbildning 
tillskrivs personliga egenskaper som oftast anses vara positiva i rekryteringsprocesessen. 
Bland annat tillskrivs personer med en högre utbildning specifika personliga egenskaper av 
arbetsgivarna som att de är ambitiösa och att de har ett driv. I citatet nedan framställs en 
högutbildad arbetssökande som någon som har framtidsvisioner kring sin karriär och sitt 
arbetsliv, något som här används synonymt med det personliga drivet. Däremot används ord 
som ”kan” och uttryck som ”det här är generell bild” av arbetsgivaren för att förtydliga att 
detta inte stämmer in på alla högutbildade personer.   
 

”Det här är ju en generell bild och då gäller inte det här alla det vill jag ändå 
poängtera. Men om man ser till dem som har högre befattningar hos oss idag så 
har ju alla en högre utbildning. Så det kanske kan ge en indikation på att dom 
har ett mer framtids-tänk kring vad de vill med sitt arbetsliv och har ett driv. ” 
(Intervjuperson 2)  

 
Vidare är vår tolkning att högre utbildningen även säger något om den arbetssökandes 
ambitionsnivå. I citatet nedan beskrivs högre utbildning som en indikation på att den 
arbetssökande är ambitiös eftersom att hen har gjort valet att studera. Språkets produktiva och 
meningsskapande funktion kommer här till uttryck genom att en arbetssökande med högre 
utbildning tillskrivs egenskaper som att vara ambitiös och driven vilket bidrar till att denne 
beskrivs som mer intressant i rekryteringsprocesessen jämfört med en person som inte har en 
högre utbildning. Vidare beskrivs högre utbildningen som något som kan ge information om 
en persons egenskaper men inte som något som nödvändigtvis krävs för att klara av den 
specifika tjänsten.  
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”Det man kan utläsa är som jag nämnde innan, själva ambitionsnivån. Om man 
bara ser till när man har ett CV framför sig och att man ser att personen har valt 
att studera vidare och vad dom har valt, och om det följer en röd tråd till exempel. 
Så det kan ge information. Men sen är det inte avgörande till 100% att man 
behöver en högre utbildning för att klara av jobbet. Det kan vara en bidragande 
faktor, att man är intressant.” (Intervjuperson 2)  

 
”.. jag tror ju att det är själva utbildningen, hur man tänker och lär sig arbeta, att 
ta till sig och bearbeta information så är det inte jätteviktigt vilka ämnen det är. 
Det är mer relevant kring att man har klarat av en högre utbildning och att man 
har ambitionsnivån, den kan man ju också mäta på folk som har en högre 
utbildning. Att man har ett driv att klara av det.” (Intervjuperson 4)    
 

I ovanstående citat konstrueras en sanning om den utbildade personen som ambitiös och 
driven. I detta tal utestängs personer som saknar utbildning från dessa egenskaper vilket visar 
på utestängningsmekanismer i diskursen.  
 
 
6.1.2 Den utbildade som läraktig och kunnig   
 
Högre utbildningen beskrivs i flera utsagor som något som en person behöver ”klara av” och 
”gå igenom” vilket kan tolkas som att en högre utbildning är krävande. För att klara av högre 
studier måste en individ ha disciplin och en förmåga att kunna ta till sig kunskap. En avklarad 
utbildning beskrivs av flera arbetsgivare som ett bevis eller ”kvitto” på att personen har dessa 
förmågor. Högre utbildning tillskriver därav kandidaten egenskaper som att vara läraktig och 
indikerar också på att personen har den disciplin som krävs för att klara av studierna. I citatet 
nedan beskrivs en kandidatexamen som tre långa år av studier vilket ger en slags indikation 
på att studietiden kan vara krävande.  
 

”Jag anser att det är dels att skapa ett intresse, att man får en kännedom om vad 
det är man ger sig in på men framförallt också att man får ett kvitto på att man 
kan ta till sig kunskap. Att man kan gå igenom tre år i en kandidatexamen och 
fullfölja det. Att man kan ta till sig den informationen och att man har den 
disciplinen att klara av tre långa år med studier.” (Intervjuperson 1)  
 

Personer som har gått en högre utbildning sägs av intervjupersonerna även besitta specifik 
kunskap som kan vara användbar i arbetet. Arbetssökande med en högre utbildning ses 
därmed som kunniga inom sitt specifika område. I citatet nedan belyses 
personalvetarutbildningen som ett bevis på formell kompetens inom olika relevanta områden 
för personalvetaryrket vilket tillskrivs en betydelse i rekryteringsprocessen. Även här 
framställs högre utbildning som något som man ”tar sig an ” och som ges värde när personen 
har ” klarat av” en högre utbildning. Detta tolkar vi som att högre utbildning är något som 
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kräver ansträngning av individen. Även här framkommer konstruktionen av den drivna 
personen.  

 
”…dels så bekräftar den ju formell kompetens i form av att man har pluggat på 
personalvetarprogrammet. Då vet jag att man studerat psykologi att man har 
läst om rekrytering. Den har ju absolut betydelse på så vis men den säger också 
mycket om personers förmåga att driva ett projekt från A till B. Att genomföra 
någonting. Det är också av vikt, framförallt om man ska gå in mindre 
etablerade områden i bolaget och driva saker från ax till limpa. Då ser jag ett 
värde av att man har tagit sig an utbildningen och klarat av den.” 
(Intervjuperson 3)  

 
 
6.1.3 Den utbildade som analytisk och källkritisk  
 
En av den högre utbildningens primära uppgifter anses enligt arbetsgivarna vara att lära 
studenter att tänka analytiskt och källkritiskt. Detta beskrivs som något som högre 
utbildningen lär alla studenter oavsett vilket studieprogram eller kursämnen de läst. 
Arbetssökande som har läst en högre utbildning eller kurser på universitetet tillskrivs 
egenskaper som analytisk förmåga samt förmågan att tänka källkritiskt. I nedanstående citat 
tillskrivs personer som har läst en högre utbildning förmågor som att tänka ”outside the box”, 
en fras som vi uppfattar syfta till ett kreativt tänkande och som här används synonymt med 
eller som ett komplement till analytiskt och kritiskt tänkande. Dessa egenskaper beskrivs i 
nedanstående citat som användbara i yrket även om de inte är nödvändiga i alla 
arbetsuppgifter.  
 

”Jag tror att en högskoleutbildning eller om man åtminstone har läst kurser på 
högskolan gör att man kan tänka lite outside the box, att man blir lite mer 
källkritiskt och analytisk. Absolut det tror jag. Sen är ju det inte alltid nödvändigt i 
alla arbetsuppgifter men jag tror att det absolut kommer till användning.” 
(Intervjuperson 4)  
 
”Kritiskt tänkande och analytiskt tänkande, att man tänker lite utanför boxen. 
Skulle jag säga. Att man har lärt sig att ta del av stora mängder information, det 
tror jag man har väldigt god nytta av i arbetslivet.” (Intervjuperson 2)  
 

Den högre utbildningen anses av arbetsgivarna även lära studenter att ta till sig stora mängder 
information. Har man läst en högre utbildning indikerar detta på att den arbetssökande har 
denna förmåga, något som anses komma till nytta i arbetslivet. På motsvarande sätt kan vi se 
att detta tal stänger ute denna förmåga hos personer som saknar högre utbildning.  
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6.2 Konstruktion av den utbildade kandidaten som ofördelaktig  
 
6.2.1 Den utbildade som oflexibel och svår att forma  
 
Även om flera av arbetsgivarna framställer högre utbildning som fördelaktigt i 
rekryteringsprocessen finns det utsagor och diskurser som motsäger detta och som menar att 
högre utbildning inte alltid är fördelaktigt i rekryteringssammanhang. Inom dessa diskurser 
tillskriver högre utbildning en person eller kandidat egenskaper som kan betraktas som 
ofördelaktiga i rekryteringsprocessen för tjänster inom bemanning och rekrytering. Bland 
annat beskrivs en arbetssökande med högre utbildning som mindre formbar än en 
arbetssökande som saknar högre utbildning. Personer utan utbildning anses av 
intervjupersoner komma in i arbetet med ett öppet sinne medan den utbildade redan anses 
bära på kunskaper och erfarenheter från studierna som i vissa fall anses hämma anpassningen 
till det nya arbetet. I citatet nedan beskrivs en utbildad arbetssökande av en arbetsgivare som 
låst och fyrkantig i sitt tankesätt. Personer som saknar högre utbildning beskrivs istället som 
mer formbara och öppna för nya tankesätt.  
 

”Nackdelen med personer med utbildning är som jag var inne lite på tidigare 
att det är väldigt låsta i att såhär är det, ibland kan jag uppleva att 
startsträckan blir lite fyrkantig…. ”men i min kurs, då sa dem såhär” aa men 
joo det sa dem, men om du tittar i bemanningsavtalet så säger dem såhär, alltså 
att man kan bli lite fyrkantig…. De utan utbildning är mer formbara. Jag tror 
att om man kommer in på en sån här arbetsplats och inte har en högre 
utbildning så är du nog mer hungrig. Har du kommit förbi barriären till en sån 
här tjänst utan att ha en utbildning då har man ett driv och en hunger. Däremot 
är startsträckan längre.” (Intervjuperson 6)  
 

Vidare beskrivs en personalvetarutbildning eller HR- utbildning i vissa utsagor som 
ofördelaktig för tjänster inom rekrytering och bemanning. Personer som gått dessa 
utbildningar anses av arbetsgivarna ha särskilda förväntningar på arbetet som 
bemanningsbranschen inte anses leva upp till. Några av arbetsgivarna talar om 
personalvetarutbildningen som mer inriktad mot mjuka värden medan de beskriver 
bemanning och rekryteringsbranschen som mer fokuserad kring hårda värden. Som exempel 
på mjuka värden nämns socialt omhändertagandet av personal samt motivation och 
engagemang. Hårda värden beskrivs som tänk angående kostnadseffektivitet och försäljning. I 
följande citat beskrivs personalvetarutbildningen, som i citatet nedan benämns för HR- 
utbildning eller PAO, som ”Lullull” och som något som är ofördelaktig för den specifika 
avdelningen. De personer som anses mest lämpande för bemanningsarbete på avdelning är de 
som inte har en högre utbildning då de inte anses vara ute efter att jobba med personalfrågor. I 
och med detta tal tolkar vi det som att flera av arbetsgivarna menar att bemanningsbranschen 
inte främst är inriktad mot personalfrågor vilket delvis leder till att personer med 
personalvetarutbildning betraktas som mindre lämpade för tjänster inom just bemanning. Här 
tillskrivs arbetssökande som läst personalvetarprogrammet en slags sanning om att de vill 
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arbeta med mjuka värden och inte är lika bra rustade eller motiverade till att arbeta mot mera 
hårda värden som branschen sägs innebära.  
 

”Tidigare när jag var ny betydde den allt, nu så tänker jag om. På min 
avdelning ska man nog inte ha läst HR. Nej för det är inget lullull… om du har 
läst 3 eller 4 år vill du inte sitta och rådda med bemanning. Jag har haft 4 PA 
genom åren. Alla har läst PAO och alla tycker att det har varit sjukt tråkigt att 
vara PA inne hos mig.  För du jobbar inte med PAO.…  så de tycker inte att det 
är kul och den som klarar det bäst och som har fått bäst respons av alla mina 
kunder är en som inte har läst PAO eller någon annan utbildning…men hon är 
inte ute efter att jobb med personalfrågor vilket gör att hon trivs. Vilket märks 
utåt.” (Intervjuperson 6)  

 

Personer som har gått en HR- eller personalvetarutbildning uppges av intervjupersonerna 
stanna kvar i bemanning och rekryteringsbranschen under en kortare tid för att senare gå över 
till ” rena ” HR-tjänster. I citatet nedan illustreras hur tjänster inom bemanning och 
rekrytering inte anses vara rena HR- tjänster. Istället beskrivs dessa tjänster vara mer inriktade 
mot andra områden som exempelvis försäljning. Här beskrivs den typiska personalveteren 
eller HR-personen som en mindre bra matchning med den önskade profilen för tjänster inom 
rekrytering och bemanning. Arbetssökande som har en personalvetarutbildning framställs som 
att de vill arbeta med rena HR- tjänster och personalfrågor något som bemanningsbranschen 
inte framställs som den perfekta matchningen för.  
 

”Om ni tänker för HR och pedagogik och dem som har läst det.  Många som 
kommer från HR utbildningen jobbar inom bemanningsbranschen max tre år 
sedan vill de gå över till rena HR tjänster. Och det är den trenden man har sett 
här och det är också därför man har börjat kolla efter andra profiler också. De 
som har mer yrkeserfarenhet och som har jobbat inom sälj innan och tycker att 
det är roligare. Och kanske mindre den här personalbiten.” (Intervjuperson 2)  

 
6.2.2 Den utbildade som ivrig och utvecklingsfokuserad  
 
Att ha gått en högre utbildning anses av arbetsgivare ge en indikation på att en arbetssökande 
är utvecklingsfokuserad och ivrig. Egenskaper som inte alltid beskrivs som positiva inom 
rekryteringssammanhang. I citatet nedan exemplifieras bilden av en högutbildad person som 
någon som inte ”sitter still i båten” och som ibland är för ivrig och har för höga förväntningar 
på sin egen utvecklingskurva. Detta nämns som något som varken är bra för organisationen 
eller för individen. Istället talar arbetsgivarna om att det finns ett värde i att lära sig arbetet 
från grunden innan man kan vara med och bidra till företagets utveckling. 
 

”Ja det är väl att man ständigt vill utvecklas, att man inte sitter still i båten som 
nyexad. Att man vill ha en brant utvecklingskurva, vilket är positivt också men 
ibland så behöver man lära sig yrket till grunden innan man kan börja utvecklas 
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och att man behöver arbeta ett tag för att kunna bidra till företagets utveckling 
och sådär. Att man kanske är lite för ivrig och har för höga förväntningar på sin 
egen utvecklingskurva. Som kanske inte alltid, eller absolut inte är gynnsamt för 
företaget och kanske inte för individen heller alla gånger tror jag.” 
(Intervjuperson 2)   

 
Vidare beskrivs personer utan högre utbildning som mer nöjda än personer med en högre 
utbildning vilket gör att dem tros stannar längre i en tjänst. Personer som saknar högre 
utbildning beskrivs bland annat som en ”förvaltare” vilket exemplifieras i citatet nedan. De 
framställs som mindre kräsna jämfört med personer med högre utbildning men ses inte som 
lika ambitiösa.  
 

”Ja alltså de kan ju vara mer nöjda längre sin roll. Alltså. Beroende på 
självklart. Men de kanske inte har samma ambitionsnivå att växa utan man är 
mer en förvaltare som också behövs i ett företag vilket är positivt. Man kanske 
mer uppskattar…man är inte lika kräsen. Man är mer nöjd och glad kanske än 
folk som har en utbildning.” (Intervjuperson 1)  

 
För att få en tydligare bild av utbildningens funktion och betydelse i rekryteringsprocesessen 
måste högre utbildningen analyseras i relation till andra faktorer som påverkar 
rekryteringsprocessen.  Personlighet och arbetslivserfarenhet är två faktorer som tillskrivs 
betydelse av flera arbetsgivare och kommer att behandlas i nästkommande avsnitt.  
 
	
6.3 Utbildningens position i rekryteringsprocessen  
 
I nedanstående avsnitt behandlas frågeställningen: Vilken position tillskrivs högre utbildning i 
rekryteringsprocessen i relation till arbetslivserfarenhet och personlighet? Utbildningens 
funktion och betydelse ställs av intervjupersonerna ständigt i relation till personlighet och 
arbetslivserfarenhet och i följande avsnitt kommer maktförhållandet mellan personlighet, 
arbetslivserfarenhet och högre utbildning att analyseras.  
 
6.3.1 Utbildning kontra arbetslivserfarenhet  
 
I majoriteten av utsagorna framgår det att arbetsgivarna inte anser att en högre utbildning är 
ett krav vid anställning men att avsaknaden av en högre utbildning då måste vägas upp med 
relevant arbetslivserfaret. Både högre utbildning och arbetslivserfarenheter tas i beaktning 
under rekryteringsprocessen och ställs ofta i relation till varandra av arbetsgivarna. De 
beskrivs i citatet nedan som två motpoler där den ena måste kompensera upp för den andra.  
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”Det är att man har arbetslivserfarenhet inom försäljning eller research. Eller 
att man har jobbat som konsultchef tidigare för den delen. Antingen har man en 
högre utbildning och då kanske man inte har så mycket arbetslivserfarenhet 
inom just rekrytering eller liknande tjänster. Eller så har man arbetat med sälj 
eller likande arbetsuppgifter innan.” (Intervjuperson 2)  

 
I ovanstående citat sätts högre utbildning och arbetslivserfarenheter som motpoler till 
varandra. Om en arbetssökande saknar högre utbildning krävs det att den har relevanta 
arbetslivserfarenheter inom rekrytering eller försäljning för att betraktas som en potentiell 
kandidat i rekryteringsprocessen. Vidare ger arbetsgivaren uttryck för att ha överseende med 
att en arbetssökande med en högre utbildning ofta saknar arbetslivserfarenheter vilket i detta 
sammanhang kan tolkas som något som är accepterat. Inom denna diskurs utesluts och 
sorteras arbetssökande som varken har utbildning eller relevanta arbetslivserfarenheter bort. I 
nedanstående citat görs en jämförelse mellan personer som har en högre utbildning mot dem 
som saknar en högre utbildning. I citatet kan vi se att det enligt intervjupersonen inte finns ett 
tydligt samband mellan utbildade och outbildade arbetstagares arbetsinsatser eller 
prestationer. Av den anledningen har företaget valt att inte enbart prioritera högskoleutbildade 
vid rekrytering. Även i detta citat poängteras att den arbetssökande måste ha relevanta 
arbetslivserfarenheter inom branschen för att ha samma möjligheter till anställning som en 
arbetssökande med högre utbildning. En nyansering i detta uttalade från föregående är att 
arbetslivserfarenhet värderas lika högt som en högre utbildning av arbetsgivaren.  
 

”Det är svårt. Hade vi sett en jätteklar röd tråd hade vi ju satsat mer på det ena 
eller det andra. Vi har personer utan akademisk bakgrund som har gjort 
jättebra ifrån sig och som ligger jättehögt hos oss och så finns det dem med 
akademisk bakgrund som har gjort precis lika bra ifrån sig. Så jag skulle säga 
att det är en liten fördel från akademikernas håll. Av den anledning har vi fler 
akademiker här men det är ganska hugget som stucket. Yrkesbakgrund ska vi 
väga in här. Det väger minst lika tungt så det är ju inte det att personer som 
kommer in utan akademisk bakgrund inte har någonting som kompenserar upp. 
Utan då kompenserar dem upp för en gedigen erfarenhet av rekrytering 
alternativt har jobbat med senior försäljning under en långt tid.” 
(Intervjuperson 3) 

 
Inom denna diskurs utesluts arbetssökande som varken har en högre utbildning eller relevanta 
arbetslivserfarenheter bort. Här exemplifieras Foucaults teori om att makt och kunskap är 
bundna till varandra. Kunskap kan ses som formell kunskap från en utbildning eller som i 
formen av en relevant yrkesbakgrund och ger arbetssökande som har dessa kvalifikationer ett 
övertag, en slags maktposition kan på så sätt urskiljas mellan olika arbetssökande i en 
rekryteringsprocess.  
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6.3.2 Utbildning kontra personlighet  
 
Vidare kan en högre utbildnings funktion och betydelse i rekryteringsprocessen inte beskrivas 
helt utan att ta hänsyn till den arbetssökandes personlighet och personliga egenskaper. I citatet 
nedan beskrivs hur personligheten enligt arbetsgivarna idag tillskrivs en allt mer betydande 
roll i rekryteringsprocessen. Tidigare var högre utbildning en avgörande faktor i 
rekryteringsprocessen men idag betraktas istället personligheten som allt mer värdefull. I 
följande uttalanden kan vi se en tydlig förändring i maktrelationen mellan högre utbildning 
och personlighet.  
 

”Jo men det har det och om jag ser till mig själv så har jag rekryterat mest 
personer som har relevant utbildning. Men lite som jag var inne på innan så har 
det blivit lite mer att man lämnar det nu och att man ser ännu mer till personen i 
fråga. Utbildningen kanske inte är det allra viktigaste.” (Intervjuperson 1)   

 
” Jag tror att man gå mer åt sälj också. Kanske mer vilka individer än 
utbildningsnivå mer generellt och så. Att personliga attityder spelar större roll än 
utbildningsnivå inom bemanning.” (Intervjuperson 2)  

 
Vidare beskrivs den mest fördelaktiga kombinationen av intervjupersonerna vara en 
arbetssökande som både har en högre utbildning och rätt personlighet och attityd. I 
nedanstående citat beskrivs personlighetens allt mer betydande roll i rekryteringsprocessen. 
Arbetsgivaren menar att det alltid går att lära en person nya saker men att det inte går att 
förändra en individs personliga egenskaper och attityder. I citatet beskrivs personliga 
egenskaper och attityder som oföränderliga och fasta vilket gör det viktigt att anställa en 
arbetssökande som anses ha de önskvärda personliga egenskaperna och personligheten.   
 

”Men jag tror ju att om man ser till vilka som får tjänster och så, om man har 
en utbildning i botten vad det än är så tror jag att det är mer personer och 
värderingar som kommer att styra. Jag tror att man måste ha en utbildning i 
botten men att det spelar mindre roll vilken det är. Sen är det personer och 
attityder som är avgörande och det tycker jag att det är mer och mer. Det går 
alltid att lära personer men det går inte att ändra en persons personliga 
egenskaper och attityder. Men det går alltid att utbilda dem som har rätt 
attityd.” (Intervjuperson 2)  
 

Generellt tillskrivs personligheten av arbetsgivarna något större betydelse än både 
arbetslivserfarenhet och högre utbildning vid rekrytering till tjänster inom bemanning och 
rekrytering. Däremot betraktas både högre utbildning, arbetslivserfarenhet och personlighet 
som betydelsefulla faktorer som påverkar och tillskrivs värde i en rekryteringsprocess. 
Maktrelationen mellan dessa påverkansfaktorer är dynamisk och föränderlig med tiden. I detta 
material tillskriver de flesta arbetsgivare personligheten en något större betydelse än högre 
utbildning vilket sålunda leder till konsekvensen att en arbetssökande med rätt personlighet 
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och personliga egenskaper har möjlighet att få en tjänst inom bemanning och rekrytering utan 
att nödvändigtvis ha en högre utbildning, vilket tidigare har varit ett krav.  
 
6.4 Den utbildade kandidaten - diskursens konsekvenser  
  
I följande behandlas vår tredje frågeställning: Vad blir konsekvenserna för en arbetssökande 
med eller utan utbildning i en rekryteringsprocess? Detta avsnitt presenteras under de två 
rubrikerna utbildning som inträde på arbetsmarknaden samt karriärmöjligheter. Först 
presenteras några citat där arbetsgivare fått besvara frågan om högre utbildning är ett krav vid 
nyrekrytering på det specifika företaget och i så fall varför. Vidare belyses högre utbildning 
som en möjlighet för inträde på arbetsmarknaden och avslutningsvis diskuteras högre 
utbildning som en möjlighet för vidare karriärmöjligheter för individen.  
 
6.4.1 Utbildning som inträde på arbetsmarknaden 
 
Två av sex arbetsgivare uppgav att högre utbildning utgör ett direkt eller indirekt krav vid 
anställning till tjänster inom bemanning och rekrytering. Dessa två arbetsgivare befann sig 
inom respektive bemanningsbransch som undersökts vilket kan tolkas som att det i vår studie 
inte finns något tydligt samband mellan utbildningskrav inom de två olika bemannings och 
rekryteringsbranscherna. Hos de företag där högre utbildning var ett krav beskrev 
arbetsgivarna att en arbetssökande genom utbildning ”växer som person” och får kännedom 
om branschen. Större fokus riktades mot den personliga utvecklingen än mot de 
innehållsmässiga i en utbildning. De arbetsgivare som inte hade högre utbildning som ett 
kriterium för anställning betonade istället vikten av den arbetssökandes personlighet och 
tidigare arbetslivserfarenheter. Nedan presenteras en utsaga där högre utbildning på det 
specifika företaget utgör ett krav vid tillsättning av en ny tjänst.  
 

”Ja utbildning är ett krav. Jag tycker att man får med sig mycket. För det första 
så blir du äldre vilket inte är helt oväsentligt faktiskt. För att jag menar du lär 
dig om, man läser personal, eller kanske får en känsla för hur människor 
fungerar i samtal. Du får lite intervjuteknik eller i alla fall fick jag det i min 
psykologikurs. Du lär dig att interagera och samarbeta med olika typer av 
personer och personligheter…. Så man växer som individ tycker jag. Det säger 
också nått om ambitionsnivå, att man har ett driv och att man vill någonstans. 
Kanske vill åstadkomma något.” (Intervjuperson 5)   

 
Kravet på att ha en högre utbildning sätts av arbetsgivaren i ovanstående citat i relation till 
den arbetssökandes personliga utveckling. Att ha genomfört en utbildning jämförs med att 
personer blir äldre samt att den arbetssökande genom en högre utbildning dels ges formella 
kunskaper och kompetenser i form av intervjuteknik men också att utbildning leder till en rad 
informella kunskaper och lärdomar om hur människor samspelar och interagera med 
varandra. I uttrycket ”att växa som individ” tolkar vi det som att arbetsgivaren menar att den 
arbetssökande lär sig samarbeta och möta andra typer av människor. Vidare anser 
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arbetsgivaren att högre utbildning visar på att den arbetssökande har framtidsvisioner. Detta 
tolkar vi som att en genomförd utbildning tillskriver en arbetssökande vissa specifika 
kompetenser och egenskaper. Genom detta tal utestängs arbetssökande som saknar en högre 
utbildning från att besitta dessa kompetenser och egenskaper vilket kan ses som ett exempel 
på en utestängningsmekanism. Diskursen skapar förutsättningar för vissa men begräsningar 
för andra som inte innefattas av den. I ovanstående utsaga blir det tydligt att en arbetssökande 
med högre utbildning ges flera fördelar gentemot den arbetssökande som saknar en högre 
utbildning. Vidare kan makt inte innehas utan att användas enligt Foucault. Genom kravet på 
att ha högre utbildning som ett kriterium för anställning kan arbetsgivarens maktutövning här 
ses som en from av en aktivitet i rekryteringsprocessen.  
 
Flera intervjupersoner uppgav att högre utbildning tidigare var ett krav vid anställning till 
tjänster inom bemanning och rekrytering men att kravet på att den arbetssökande har läst en 
utbildning eller en specifik HR-utbildning har kommit att ändras under deras yrkesverksamma 
tid. I flera utsagor uppger arbetsgivare att högre utbildning inte längre är ett krav och att de 
idag är mer öppna för andra typer av utbildningar än tidigare.   
 

”Nej det är inget krav. Eller såhär; det har varit ett krav tidigare som jag har 
haft som krav. Men min senaste rekrytering till exempel har inte en utbildning. 
Vilket har gjort att det inte var ett krav då givetvis. Så nej, det är inget krav just 
nu.” (Intervjuperson 1)  
 

Ovanstående citat visar tydligt på att utbildningens betydelse i rekryteringsprocessen är 
föränderlig. Arbetsgivaren berättar om att det innan för hen har varit ett krav för att kunna 
tillsätta en tjänst men att hens senaste rekrytering saknar en högre utbildning vilket betyder att 
utbildning inte är ett krav i dagsläget. Nedan visas två citat som beskriver hur en högre 
utbildnings betydelse kan vara föränderlig med tiden.  

 
”När jag började på XX, år XX gjorde jag min praktik här. Då hade alla läst 
PAO. De tyckte att det var jättekonstigt att jag inte hade läst PAO och var här 
och gjorde praktik. Så nu står det till exempel att det är meriterande att ha läst 
PAO.  Men det är inget krav. Men för 5 år sedan var det ett krav att du skulle ha 
läst PAO för att jobba som PA.” (Intervjuperson 6)   
 
”När jag sökte så tog man bara in sköterskepersonal på det affärsområdet som 
jag jobbade på. Idag tar man in, idag är man mer öppen för olika typer av 
utbildningar och som jag var inne på tidigare. Det kan vara att man tagit 
enstaka kurser men att man är väldigt driven så att absolut har det skett en 
förändring…. Nu har man tänkt att de ska vara någon med en relevant 
utbildning. Personalvetare, beteendevetare för läkaruthyrning men för 
socionomerna är det främst socionomer men även beteendevetare och för 
sjuksköterskorna så är det sjuksköterskor. Men gärna någon med ett driv 
framförallt. Lite säljdriv och som är intresserad av de här frågorna med 
bemanning och rekrytering.” (Intervjuperson 4)  
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I citaten ovan belyses den högre utbildnings förändrade betydelse i bemannings och 
rekryteringsbranschen av två skilda arbetsgivare. Tidigare beskrivs rätt utbildning som en 
förutsättning för att få en anställning inom bemanning och rekrytering på dessa specifika 
företag. Kravet på att en arbetssökande ska ha läst en specifik högre utbildning har ändrats 
under intervjupersonernas yrkesverksamma tid. Detta visar tydligt på att diskursen om 
utbildningens betydelse och funktion i rekryteringssammanhang är föränderlig. Intervjuperson 
6 i citatet ovan beskriver att det tidigare betraktades som konstigt att hen inte hade en PAO 
utbildning. Vidare beskriver hen att det har skett en förändring och att man idag betraktar en 
högre utbildning som meriterande i rekryteringsprocessen men inte som något som är direkt 
avgörande vid tillsättningen av en ny tjänst. Uppfattningar om vad som anses vara normalt 
och vad som inte anses var normalt skiljer sig mellan olika tidsepoker. I denna diskurs visas 
detta på ett tydligt sätt genom arbetsgivarnas egna berättelser. I likhet med intervjuperson 6 
berättar intervjuperson 4 om att det som tidigare ansågs vara en relevant och önskvärd 
utbildning för att få en tjänst inom rekrytering och bemanning på det specifika företaget har 
ändrats. Arbetsgivaren talar nu om att personalvetare-, beteendevetar-, socionom-  samt 
sjuksköterskeutbildningen är de utbildningar som idag betraktas som relevanta och önskvärda 
utbildningar vid en rekrytering. Återigen betonas och tillskrivs den arbetssökandes intresse 
och driv som betydelsefulla egenskaper vid beslut om anställning.  
 
Av ovanstående utsagor visas hur utbildningens maktposition i rekryteringsprocessen både är 
föränderlig och dynamisk. De specifika utbildningarna som vid en tidpunkt betraktades vara i 
överläge beskrivs nu av arbetsgivare ges mindre betydelse i rekryteringsprocessen. Detta 
exemplifierar att maktens styrkeförhållande kan växla och ändras genom tid. Foucault menar 
att maktens styrkeförhållande kan förändras genom antingen medvetna eller omedvetna 
handlingar. I detta sammanhang kan vi tolka utbildningens minskade betydelse som en 
medveten handling i och med att den uttryckligen inte uppges vara ett krav vid anställning.  
 
6.4.2 Karriärmöjligheter  
 
Högre utbildning anses av arbetsgivarna inte bara ha en betydelse och funktion för att komma 
in i ett företag utan tillskrivs även betydelse vid internrekrytering till högre tjänster eller 
positioner inom en organisation. I citatet nedan uttrycks en åsikt om att personer med högre 
utbildning ”syns mer” och att dem oftare blir befordrade i jämförelse med personer som 
saknar högre utbildning.  

 
”Jag är inte den som tänker att den som är utbildad klarar sig bättre alla 
gånger men jag tror ändå att man har större chans att bli befordrad och synas 
lite mer om man har en utbildning och då kollar jag också historiskt hur det har 
sett ut och jag utgår även ifrån vänner och familj. En del har utbildning medans 
andra inte har det, och hur man har gjort ett urval bland dem när man valt att 
befordra dem.” (Intervjuperson 2)  
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En generell bild som uttrycks av intervjupersonerna är att högre utbildning har en funktion 
och betydelse för personers avancemang inom organisationer. I citatet nedan beskrivs högre 
utbildningen som ett indirekt krav för befordran till högre positioner även om högre 
utbildning inte är utgör ett krav vid anställning. Att ha gått en högre utbildning beskrivs som 
ett bevis på att en person har sin kunskap ”svart på vitt” vilket enligt intervjupersonen innebär 
att dem prioriteras framför personer som saknar högre utbildning. Här exemplifieras 
Foucaults tankar om att makt och kunskap är förbundna med varandra. En person som kan 
visa på formell kunskap i form av en högre utbildning ges en annan maktposition gällande 
befordringar och avancemang i organisationer.  
 

”Sen tror jag alltid att det är lättare att klättra i ett företag om man har en 
högskoleutbildning. På det högre posterna här finns det ju ingen som inte har en 
högskoleutbildning, som inte minst har en kandidatexamen... man kanske kan 
komma in i organisationen men sen så prioriteras faktiskt den personen som har 
den kunskapen svart på vitt egentligen.” (Intervjuperson 4) 
 

Även om flera av arbetsgivare uttrycker att högre utbildning inte är ett krav för tjänster inom 
bemanning och rekrytering uttrycks en annan diskurs för vad som beskrivs som rena HR- 
tjänster. I citatet nedan framställs det som svårare att komma in på en HR- avdelning utan en 
högre utbildning. Även här åskådliggörs uppdelningen av vad som beskrivs som tjänster inom 
HR och tjänster inom rekrytering och bemanning.  
 

”… däremot tror jag kanske att det kan vara mycket svårare att få jobb på en 
HR-avdelning utan högre utbildning… men inom bemanning och rekrytering 
behövs ingen högre utbildning direkt.” (Intervjuperson 6)  

 
 
 
6.5 Sammanfattning av analysen  
 
Sammanfattningsvis har analysen behandlat studiens tre frågeställningar. I en första del 
behandlades frågeställningen: Hur begripliggörs högre utbildning och arbetssökande med 
högre utbildning i en rekryteringsprocess? Resultatet visar att arbetsgivare generellt beskriver 
högre utbildning som något som både är krävande och ansträngande för individen och därav 
anser arbetsgivare att det krävs vissa egenskaper för att klara av en högre utbildning. Som 
följd av detta tolkar vi det som att arbetsgivare tillskriver arbetssökande med en högre 
utbildning vissa personliga egenskaper och kunskaper som både kan anses vara fördelaktiga 
och ofördelaktiga i en rekryteringsprocess. Den fördelaktiga konstruktionen av en högutbildad 
arbetssökande är att den betraktas som ambitiös, driven, läraktig, kunnig, analytisk och 
källkritisk. Den mindre fördelaktiga konstruktionen av en högutbildad arbetssökande är att 
den betraktas som oflexibel och svår att forma. Vidare framställs högutbildade som ivriga och 
utvecklingsfokuserade vilket av några arbetsgivare talades om som ofördelaktigt i en 
rekryteringsprocess.  
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I nästföljande avsnitt behandlades studiens andra frågeställning: Vilken position tillskrivs 
högre utbildning i rekryteringsprocessen i relation till arbetslivserfarenhet och personlighet? 
Arbetsgivare uppgav att faktorer som exempelvis den arbetssökandes personlighet och 
arbetslivserfarenheter uppfyller en betydelsefull funktion i rekryteringsprocessen. Resultatet 
visar på att personligheten är överordnad högre utbildning och tidigare arbetslivserfarenhet 
vid rekrytering till tjänster inom bemanning och rekrytering även om högre utbildning ses 
som meriterande. Relevant arbetslivserfarenhet kan väga lika tungt som en högre utbildning i 
en rekryteringsprocess. Vad som anses vara relevant arbetslivserfarenhet nämns som bland 
annat erfarenhet av försäljning eller rekrytering. Dock visar resultatet att diskursen är 
föränderlig och förhållandet mellan dessa faktorer är dynamisk och kontextbunden.  
 
Analysens avslutande del behandlar frågeställningen: Vad/vilka blir konsekvenserna för en 
arbetssökande med eller utan högre utbildning i rekryteringsprocessen? Hur arbetsgivare 
betraktar högre utbildning och arbetssökande med en högre utbildning påverkar 
rekryteringsprocessen på två sätt. För det första påverkar den inträdandet på arbetsmarknaden 
och för det andra påverkas den arbetssökandes framtida karriärmöjligheter enligt 
intervjupersonerna. Två av sex arbetsgivare talade om högre utbildningen som ett krav eller 
indirekt krav vid anställning. Flera arbetsgivare menar vidare att högre utbildning är 
meriterande men att andra faktorer såsom personlighet och arbetslivserfarenheter vägs in i en 
rekryteringsprocess. Det framkom inga anmärkningsvärda skillnader i hur arbetsgivare inom 
de två olika rekryterings- och bemanningsområdena talade om högre utbildnings funktion och 
betydelse i rekryteringsprocessen utan olika diskurser och åsikter framkom inom de båda 
undersökta grupperna.  
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7. Diskussion  
 
I följande avsnitt kommer studiens resultat att diskuteras i förhållande till tidigare forskning. 
Inledningsvis presenteras de likheter och skillnader som finns i det empiriska materialet med 
tidigare forskningsstudier för att sedan diskutera vilka konsekvenser vår studies resultat kan 
ha för individ och samhälle i ett vidare perspektiv. Diskussionen avslutas med vilket 
kunskapsbidrag studien bidrar med och en uppmuntran till fortsatta studier inom området.  
 
Vår studies resultat ligger i mångt och mycket i linje med de tidigare forskningsresultat vi har 
tagit del av. Såväl Saar et al. (2014) som Humburg och Van der Velden (2015) visar i sina 
studier att högre utbildning fungerar som ett slags urvalsverktyg och filter i 
rekryteringsprocessen samt att en högre utbildning kan spela en avgörande roll för en 
arbetssökandes möjlighet till att bli kallad för en arbetsintervju. Detta ligger i viss mån i linje 
med vår studies resultat. I de fall där arbetsgivare uppgav att högre utbildning var ett krav för 
anställning kan vi förstå att högre utbildning hos dessa företag fungerar som ett urvalverktyg 
för att välja ut lämpliga kandidater till en tjänst. I de fall där arbetsgivare uppgav att högre 
utbildning inte utgjorde ett direkt krav kan utbildningens funktion som urvalsverktyg 
uppfattas som något mer diffus. Flera arbetsgivare uppgav dock att de betraktade utbildning 
som meriterande i rekryteringssammanhang. I tidigare forskningsstudier belyses vidare att en 
matchning mellan den arbetssökandes studieområde och den sökta tjänsten är av betydelse i 
rekryteringssammanhang men också att relevanta arbetslivserfarenheter kan väga upp för en 
bristande matchning mellan studieområde och tjänst (Humburg och Van der Velden, 2015). 
Flera arbetsgivare i vår studie betonade i likhet med ovanstående resonemang att en relevant 
utbildning och relevanta arbetslivsenheter från likande branscher värdesattes och kunde 
kompensera upp för eller ges lika mycket värde som en högre utbildning under en 
rekryteringsprocess.  
 
Humburg och van der Veldens (2015) visar i sin studie på att en rekrytering är kostsam och 
att arbetsgivare strävar efter att anställa en person som har för avsikt att stanna i 
organisationen under en längre tid. Mot detta valde arbetsgivare att inte anställa doktorander 
till juniora positioner då de bedömde att det fanns en risk att individen skulle lämna 
organisationen så fort andra möjligheter öppnade upp sig. Detta resonemang hos arbetsgivare 
går även att utskilja i vårt empiriska material. Arbetsgivarna beskriver bland annat 
arbetstagare med högre utbildning som ivriga, kräsna och att de har höga förväntningar på sin 
egen utvecklingskurva något som kan resultera i att utbildade väljer att söka sig vidare till 
andra tjänster i högre utsträckning än vad outbildade kandidater gör. Den outbildade 
arbetssökaren beskrivs som mer nöjd och mindre kräsen i sin yrkesroll. Arbetssökande som 
har en specifik HR- utbildning framställs som att de kommer tröttna på arbetsuppgifterna och 
söka sig vidare till mer renodlade HR-tjänster. Mot bakgrund av detta har arbetsgivare valt att 
bredda sina tankar kring utbildningens värde i rekryteringsprocessen och är mer öppna för att 
anställa arbetssökande som har relevanta arbetslivsenheter från branschen och som har ett 
personligt intresse för frågor inom bemanning och rekrytering.   
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Vidare visar flera forskningsstudier på att en arbetssökandes personlighet spelar en 
betydelsefull roll i rekryteringsammanhang. En arbetssökande som har en högre utbildning 
kan ge indikationer om att den besitter vissa karaktärsdrag som anses vara eftertraktad och 
önskvärda (Saar et al., 2014). Detta resultat syns även i vår studie. Personliga egenskaper i 
from av driv, framtidsvisioner samt analytiskt- och kritiskt tänkande var viktiga egenskaper 
som värdesattes i rekryteringssammanhang och som arbetsgivare ansåg att en högre 
utbildning gav individen. Detta resultat skiljer sig något från Sulemans (2016) litteraturstudie 
där social förmåga, kommunikation och samarbetsförmåga beskrevs som de främsta 
egenskaperna som arbetsgivare värdesatte 
 
Vår studies resultat kan bidra med värdefull kunskap för personer som vill arbeta inom 
bemanning- och rekryteringsbranschen. Hur arbetsgivare uppfattar och talar om högre 
utbildnings värde och vilka egenskaper man tillskriver personer med eller utan utbildning blir 
högst relevant från en arbetssökandes perspektiv gällande i frågor om möjliga yrkesval och 
arbetsmöjligheter. Att påbörja högre studier är både tidskrävande och kostsamt och även om 
anledningarna till att studera kan skilja sig från person till person förväntar sig många få 
avkastning i form av kunskaper som är eftertraktade på arbetsmarknaden. Vårt resultat visar 
att högre utbildning inte alltid är ett krav vid anställning till tjänster inom bemanning och 
rekrytering samt att en högre utbildning nödvändigtvis inte utgör ett kriterium för att klara av 
det specifika arbetsuppgifterna tjänsten kräver. Däremot behöver en arbetssökande som 
saknar utbildning kompensera med tidigare arbetslivserfarenheter och rätt typ av personlighet 
för branschen för att betraktas som en potentiell kandidat i en rekryteringsprocess.  
 
Även om vår studies resultat inte kan generaliseras till alla bemannings- och 
rekryteringsföretag kan den avlägsna föreställningar om att högre utbildning är något som är 
en nödvändighet för att få en tjänst inom bemannings- och rekryteringsbranschen. Högre 
utbildning får istället betydelse i frågor om individens individuella yrkesmålsättningar och 
framtida karriärmöjligheter men framställs som mindre betydelsefull i frågan om att få en 
tjänst inom denna bransch. Vår analys visar att diskursen om högre utbildningens funktion i 
rekryteringsprocessen är föränderlig. Vilket innebär att det sätt arbetsgivare talar och betraktar 
högre utbildning idag kan komma att förändras i framtiden. Ett intressant resultat som vidare 
bör belysas är att vi inte fann någon utmärkande skillnad i hur arbetsgivarna talade om högre 
utbildning och dess funktion i rekryteringsprocessen inom de två olika bemannings- och 
rekryteringsbranscherna som undersökts. Olika diskurser om högre utbildnings funktion och 
betydelse i rekryteringsprocessen fanns inom de båda branscherna. Ett exempel som belyser 
detta är hur två arbetsgivare som befann sig inom respektive bransch på liknande sätt talade 
om högre utbildning som ett krav för att få en tjänst inom bemanning och rekrytering på dessa 
specifika företag.  
 
Hur arbetsgivare beskriver och talar om högre utbildning och personer som har gått en högre 
utbildning är även intressant att studera från ett vidare samhällsperspektiv. Idag satsas stora 
summor pengar på utbildningsväsendet och sedan 2009 befinner sig allt fler i högre studier 
trots en god arbetsmarknad (UKÄ 2017). Då det är arbetsgivaren som har den slutgiltiga 
makten och fatta beslut om vem eller vilka personer som kommer att anställs är det ytterst 
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relevant att undersöka hur arbetsgivare talar om högre utbildning i rekryteringssammanhang. 
Om faktorer som exempelvis personlighet och arbetslivserfarenhet visar sig ge mer eller lika 
värde som en högre utbildning inom flera yrkesbranscher kan högre utbildning komma att 
tappa sin relevans och status i samhället. Hur arbetsgivare talar om högre utbildning blir 
således en viktig fråga för såväl utbildningsväsendet som för samhällets fortsatta utveckling.  
 
7.1 Fortsatt forskning 
 
För framtida forskningsstudier vore det intressant att undersöka vilken funktion och betydelse 
arbetsgivare tillskriver utbildningen inom andra yrkesbranscher och kontexter. Tillskrivs 
arbetssökande med högre utbildning liknande eller andra egenskaper av arbetsgivare vid 
rekrytering av personal inom branscher där de sociala aspekterna i arbetet är mindre 
framträdande. Hur talas det om utbildningens funktion och betydelse inom exempelvis IT-
branschen? Och hur ser relationen då ut mellan andra påverkansfaktorer i 
rekryteringsprocessen? Även hur arbetsgivare talar om högre utbildnings funktion och 
betydelse till mer rena HR-tjänster (som arbetsgivare i vår studie hänvisar till) vore 
meningsfullt att studera närmre. I vår studie tillskrivs personligheten större vikt än högre 
utbildning och tidigare arbetslivserfarenheter spelar också en väsentlig roll i 
rekryteringssammanhanget. Vi vill uppmuntra till fortsatta studier såväl kvantitativa som 
kvalitativa om arbetsgivares syn på högre utbildnings funktion i rekryteringssammanhang då 
det skulle bidra med ytterligare kunskap om en högre utbildnings betydelse. Det vore även 
intressant att genomföra flera diskursiva analyser som fördjupat undersöker relationen mellan 
högre utbildning, personlighet och arbetslivserfarenheters olika värde rekryteringsprocessen. 
Då diskurser är dynamiska och föränderliga vore det vidare intressant att genomföra en 
jämförande studie i framtiden för att se om resultatet skulle vara det samma eller komma att 
se annorlunda ut.  
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Bilaga 1. Mailutskick  
 
Hej xx!  
  
Vi pratades vid i telefon igår angående deltagande i en intervju för vår kandidatuppsats. Syftet 
är att undersöka hur arbetsgivare/personer som är ansvariga för rekrytering ser på den högre 
utbildningens betydelse vid anställning av personal som ska arbeta med bemanning och 
rekrytering. Vi önskar boka in en intervju med dig och är flexibla gällande både dagar och 
tider men ser helst att intervjun genomförs någon gång mellan 1–12 december, eller när helst 
passar dig. Intervjun kommer ta mellan 30–40 minuter och om du önskar skickar vi gärna ut 
ett frågeformulär över vilka frågor som kommer att behandlas vid intervjutillfället till dig i 
förväg.  
  
Vi bifogar ett dokument där du kan läsa mer om studiens syfte, hantering av personuppgifter 
samt vart den kommer publiceras.   
  
Återkom gärna med förslag om tid och datum.  
 
Vi ser verkligen fram emot att träffa dig! 
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Bilaga 2. Informationsbrev  
 
Hej! Vi är två studenter som läser programmet med inriktning mot personal- och arbetsliv vid 
Uppsala Universitet. För närvarande gör vi en studie till vi vår kandidatuppsats i pedagogik 
och arbetsliv där ämnet högre utbildning står i fokus.  

Vad är detta för studie?  
Syftet med vår studie är att undersöka hur arbetsgivare ser på högre utbildning och då särskilt 
i relation till rekrytering av personal. I studien riktas intresset mot rekrytering av personal 
med arbetsuppgifter inom bemanning och rekrytering. Mer specifikt undersöks hur 
arbetsgivare uppfattar vilken funktion högre utbildning har i rekryteringen till dessa tjänster 
men också utbildningsinnehållets betydelse kommer att behandlas.  

Hur kommer vi gå till väga?  
Vi vill gärna intervjua dig som har erfarenheter av rekrytering till dessa tjänster då du besitter 
värdefull kunskap som är användbar för vår studie. Mellan den 1-12 december kommer vi att 
hålla intervjuer som varar mellan 30-40 minuter beroende på din tillgänglighet. Med ditt 
medgivande kommer intervjun att spelas in för att sedan kunna analyseras. Om någon av 
deltagande parter inte önskar att bli inspelad kommer detta självklart respekteras. Vi vill 
understryka är att fokus i studien i sin helhet inte ligger på enskilda uttalanden utan den 
sammantagna analysen av samtliga intervjuer.  

Självklart följer vi etik och sekretess!  
Vid intervjutillfället kommer vi att följa Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Detta 
innebär att ditt deltagande är helt frivilligt och du kan när som helst under intervjun välja att 
avbryta din medverkan. Du kan också välja att hoppa eventuella frågor som du inte känner dig 
bekväm med att svara på. Ditt deltagande kommer att behandlas konfidentiellt. I vår uppsats 
kommer inga enskilda personers namn att anges. Alla personuppgifter och andra uppgifter 
som möjliggör identifiering kommer att hanteras konfidentiellt i enlighet med gällande 
lagstiftning (Personuppgiftslagen 1998:204).  

Undersökningens resultat och uppsatsen i sin helhet kommer att publiceras på universitets 
uppsatsdatabas DIVA. Har du några frågor eller funderingar kring studien är du varmt 
välkommen att kontakta oss eller vår handledare för mer information.  

Hoppas att vi ses framöver!  

Med Vänliga Hälsningar                 
Sarah Kopp: sarah.kopp@hotmail.com      Olivia Walldén: oliviapw@live.se  
076-xxxxxxxx                                             076-xxxxxxx 
 

Handledare: Joel Janson joel.jansson@edu.uu.se  
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Bilaga 3. Intervjuguide  
 
Bakgrundsfrågor  
 
1. Berätta lite kort om er verksamhet? 
2. Hur många anställda är ni i ert företag?  
3. Hur många av dessa arbetar med bemanning och rekrytering? 
4. Berätta om din tjänst i stora drag? 
5. Berätta om din utbildningsbakgrund. Har du genomfört någon högre utbildning? I så fall         
vilken/vilka?  
6. Hur många av de som arbetar med rekrytering/bemanning hos er har en högre utbildning?  
 
Utbildningens funktion i rekryteringsprocessen    
 
7.Vad anser du är den högre utbildnings viktigaste uppgifter? 
8. Anser du att en högre utbildning bör förbereda studenter för arbetsmarknaden? I så fall, på 
vilket/vilka sätt? 
9. Har utbildningen någon betydelse i rekryteringsprocessen? I så fall vilken? 
10. Är utbildning ett krav? I så fall varför? Om inte, vilka andra kvalifikationer värdesätts?  
11. Brukar du be om ett examensbevis innan anställning?   
12. Anser du att en högre utbildning ger en indikation på en kandidats framtida arbetsinsatser 
prestationsmässigt? På vilket/vilka sätt?   
  
Utbildningsinnehåll  
 

13. Vilken/ vilka utbildningar anser du är relevanta för ett yrke inom bemanning och 
rekryteringsbranschen? Varför? 
14. Vilka ämneskunskaper anser du är betydelsefulla att ha med sig in i yrkesrollen som 
rekryterare/konsultchef?  
15. Värdesätts kurser olika? Är någon kurs mer betydelsefull än någon annan? 
16. Ställer du frågor om utbildningsinnehållet under en intervju?  
17. Vilka färdigheter och kunskaper anser du man ska ha efter avslutad utbildning?  
18. Bör en högre utbildning ge kunskaper som inte är direkt kopplade till arbetslivet? I så fall, 
vilka?  
19. Vilka fördelar kontra nackdelar ser du vid rekrytering av en arbetssökande som har 
slutfört en högre utbildning?  
20. Vilka fördelar kontra nackdelar ser du vid rekrytering av en arbetssökande som saknar 
högre utbildning?  
 
Utbildningsbehov  
 
21. Generellt sätt hur viktigt tror du det är med en högre utbildning inom bemanning och 
rekryteringsbranschen?  
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22. Hur tror du andra arbetsgivare resonerar kring den här frågan?   
23. Har utbildningskravet förändrats under din yrkesverksamma tid?  På vilket sätt?  
24. Vilken betydelse tror du att en högre utbildning kommer att ha i bemanning och 
rekryteringsbranschen i framtiden? (20 år framåt i tiden)   

25. Har du några egna frågor/funderingar eller något som du vill ta upp innan vi avslutar?   

 


