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Abstract 
Det nya samhällets arbetsliv kännetecknas av krav på flexibilitet på organisationer och 

individer. Syftet med uppsatsen är att beskriva på vilka kriterier utöver formella meriter 

sökande får medlemskap i en arbetsorganisation. Utgångspunkten i teorin är en 

beskrivning av förändringen mot ett allt mer flexibelt arbetsliv där individer så väl som 

organisationer ställs inför nya krav. Därefter beskrivs medlemskap i organisationer 

utifrån fyra kännetecken; tillhörighet, tillgång till resurser, utbytbarhet, samt utövande 

av kontroll. Empirin samlades in med kvalitativ metod genom intervjuer med 

arbetsgivarrepresentanter från fyra organisationer. Dessa organisationer ser olika ut vad 

gäller uppbyggnad, antal anställda samt krav på formella och informella meriter. 

Resultatet visar på att den känslan arbetsgivaren får vid anställningsintervjun och tron 

på att den sökande skall passa in i organisationen är av stor vikt vid 

anställningsförfaranden. Anställningsbarhet är beroende av organisationen och dess 

resurser. Hur en organisation ser på flexibilitet, något som de ofta ställer som ett 

informellt krav på sökanden, ser olika ut beroende på vilken organisation det är.  

 

 

Nyckelord: medlemskap, organisation, anställningsbarhet.  
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1. Inledning 
Dagens arbetsliv har kommit att kännetecknas och präglas av begrepp som gör att 

organisationer och individer har hög press på sig. Flexibla medarbetare i flexibla 

organisationer är ett av dessa, en föränderlig arbetsmarknad i en föränderlig värld är ett 

annat. Individer skall i alla lägen se till att vara så anställningsbara som möjligt för att 

kunna passa in med rätt kompetens och personlighet i arbetsorganisationer. 

 

Det fokus kommer ligga på i denna uppsats är vilka kriterier organisationen vill ha 

uppfyllda hos en arbetssökande utöver de formella meriterna och om dessa kriterier 

skiljer sig åt i de organisationer som beskrivs.  

 

Tidigare forskning inom ämnet som lästs inför uppsatsen har handlat främst om 

arbetsmarknad, anställningsbarhet och social och reell kompetens. Några av de jag läst 

är Evensen Kauma (2001) som är en litteraturstudie och utreder begreppet konformitet. 

Uppsatsen tar även upp sociala normer. Bengtsson och Daniels (2002) menar att 

företagens största utmaning i framtiden ligger i att behålla anställda med 

nyckelkompetens. För att uppnå detta krävs att företagen anpassar sig till den nya 

verklighetens krav och behov. Johnsson (2001) utreder begreppet social kompetens och 

attityder hos de som anställer.  

 

De två källor jag anser vara mest intressanta för ämnesområdet är Nilsson (2004) och 

Weise (2000) eftersom de var för sig tar upp två av de ämnen jag finner mest intressanta 

för min uppsats, vad det personliga intrycket har för betydelse för arbetsgivare 

respektive vilka konsekvenser dagens samhälle genererar för individen. Nilsson menar 

att det idag är viktigt med engagemang inför arbetet och att individen skall fungera i 

gruppen. Weise anser att flexibilitet och social kompetens är egenskaper som är 

representativa för dagens föränderliga arbetsmarknad och detta gör individen rastlös och 

ensam. Källorna jag nämnt ovan har varit viktiga för min förståelse, men jag har valt att 

inte använda mig av dem i uppsatsen.   
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1.1 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att beskriva på vilka kriterier utöver formella meriter sökande 

får medlemskap i en arbetsorganisation. Med medlemskap menar jag anställning.  

 

1.2 Disposition 

Efter denna inledning följer teoriavsnittet där de teorier och begrepp jag anser vara 

väsentliga för ämnet tas upp. Därefter diskuteras metoden och det tillvägagångssätt som 

valts för insamlandet av empirin. I nästkommande kapitel presenteras resultatet av den 

insamlade empirin och sedan analyseras densamma. I diskussionen kommer de 

viktigaste delarna av resultatet och analysen att belysas ytterligare.  
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2. Medlemskap i organisationer i det flexibla samhället 

2.1 Flexibilitet i den nya världen 

Sennett (1999) menar att flexibilitet i dagens arbetsliv inte längre syftar på de anställdas 

behov av flexibilitet från ledningen i form av ledighet på grund av till exempel studier, 

utan är idag företagets krav på att utan förbehåll ha möjlighet att förändra produktionen 

och uppläggningen av densamme, samt var den är lokaliserad. Sennett utreder frågan 

om vad som händer med den mänskliga karaktären i den flexibla organisationen där den 

flexibla organisationen med fokus på instabilitet ställs mot den mänskliga karaktären 

med fokus på det långsiktiga. Det är detta krav på flexibilitet som förändrar individens 

karaktär. Fundamentet är att relationen mellan insats och belöning förändras. Till 

skillnad från förr, då arbetare och kapitalet delade intressen, kom under 1990-talet en 

maktförskjutning som innebar en utpressning mellan det kollektiva och individen, det 

vill säga de som stod innanför respektive utanför i det nya flexibla arbetslivet. 

 

2.1.1 Tidsdimensionen inom den flexibla världen 

Den tidsdimension som är specifik för den nya kapitalismen påverkar individers liv 

även utanför arbetet. I den moderna kapitalismen stannar individer på ett ställe under en 

kortare tid än innan och engagemanget hos henne försvagas därigenom. Ett problem 

som Sennett beskriver med detta är att det beteende hos individen som resulterar i 

framgång i arbetslivet, inte känns försvarbart vad gäller familjerollen. Detta på grund av 

att vägen till framgång i den nya kapitalismen inte stödjer långsiktiga egenskaper och 

planer, något som familjelivet går ut på. Den förändring av tiden som den nya 

kapitalismen medför har skapat en motsättning mellan individers inre egenskaper och 

yttre erfarenhet. Hennes yttre erfarenheter visar henne på att en kortsiktig satsning kan 

leda till framgång någon annanstans, medan den inre erfarenheten vill bidra till och 

framhålla en trygg uppväxt för eventuella barn, alternativt ett stadigt socialt liv (Sennett 

1999).  
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2.1.2 Individen i den flexibla världen 

Osäkerheten inom den nya kapitalismen är ett svar på strävandet mot kortsiktighet, 

skapandet av rutiner och nätverk och en avreglering av tid och rum. Den duktiga 

medborgaren av den nya kapitalismen skall klara av att leva i instabilitet och att stanna 

kvar på samma ställe ses som ett misslyckande. De som inte klarar av detta ställs 

utanför. Flexibilitet i den nya världen leder till att individen får frihet eftersom hon har 

förmågan att förändras. Men detta betyder också att endast de som har förmågan och 

viljan att ständigt förändras blir fria individer som kan dra nytta av de ständiga 

förändringarna i arbetslivet. De individer som inte vill eller har förmågan att ständigt 

flytta mot nya mål och dra nytta av att arbetslivet är föränderligt, är inte fria människor i 

dagens rörliga värld och kan inte stå emot det eviga krav på flexibilitet som vilar på 

individen. Den motvilja som finns mot byråkrati, och strävan efter flexibilitet leder till 

makt- och styrstrukturer som förändrar moraliska värderingar hos individen. Eftersom 

tiden har mist sin tyngd, finns inte längre någon utstakad bana över tiden (Sennett 

1999). Den individualitet som finns är för den egna vinningens skull och inte för 

organisationens eller samhällets nytta. Detta gör att organisationer ställer krav på vad de 

vill få ut av sina medlemmar, de anställda. 

 

Sennett (1999) avgränsar begreppet vilja att engagera sig genom att skilja på 

självhävdelse och självinsikt. Självhävdelse beskrivs som något som understödjer 

långsiktig identitet som förändras med omständigheterna, men innefattar även de 

erfarenheter individen samlar på sig. Självinsikt är en konstant egenskap som påverkar 

hur uppriktig individen är mot sig själv vad gäller sina defekter och har även en social 

dimension genom att individen tar ansvar gentemot andra. Då någon litar på en individ, 

har hon ansvar gentemot denne eftersom hon känner att hon måste hålla det hon lovat. 

För att vara tillförlitlig krävs att individen känner sig behövd. Systemet i den nya 

kapitalismen utstrålar dock passivitet och likgiltighet och människor ses som utbytbara. 

Detta gör att den likgiltighet som finns är personlig. Ur den osäkerheten som individen 

känner uppkommer frågan: Vem behöver egentligen mig? Då individen inte känner sig 

behövd svarar hon på detta med att visa ointresse och otillräckligt engagemang. I den 

nya kapitalismen krackelerar individens karaktär därför att hon inte kan finna svar på 

frågan om vem som behöver henne.  
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3. Medlemskapets fyra kännetecken 

Göran Ahrne (1994) menar att det som händer innanför, utanför och mellan 

organisationer är centralt för analys av samhället. En organisation består av medlemmar 

och kännetecknas av att dessa får tillhörighet, tillgång till resurser, är utbytbara, samt att 

organisationen utövar kontroll över dem. Tillsammans bildar dessa fyra kännetecken 

delar i till exempel en familj, företag eller klubb. De bildar relationer mellan individer 

och organisationen sätter upp ramar för mänsklig handling och sociala processer. Ahrne 

menar att interaktion mellan individer uppkommer inom organisationer och förstås i 

relation till organisationstillhörigheten. Organisationer utgörs av individer, för samman 

människor och lämnar andra utanför.  

 

3.1 Anställning som medlemskap 

Inom produktionen blev anställning ett sätt att tillhöra en organisation och utvecklades 

till att bli frivilligt medlemskap där den anställde fick lön. Så småningom blev 

anställning ett vanligt fenomen inom olika verksamheter. Anställning finns dock inte 

bara inom företag och en speciell typ av organisation, utan även inom stat och frivilliga 

organisationer. Anställning är numera ett frivilligt medlemskap och en relation med 

rörelsefrihet, men bottnar i underordning till arbetsgivarens makt och auktoritet. 

Anställning är interaktion inom en organisation som kan vara nästan vilken verksamhet 

som helst och det är en formell relation som är oberoende av typen av aktivitet. Företag 

är mer flexibla än till exempel stat och familj eftersom den typen av organisationer kan 

välja sina anställda och till en viss grad också göra sig av med dem och flytta sin 

verksamhet (Ahrne 1994).  

 

3.2 Tillhörighet 

Organisationens viktigaste uppgift är att dra gränser och att hålla reda på vem som 

tillhör den. Som medlem blir man invald i organisationen. Att tillhöra en organisation 

betyder att man måste återvända till den. Det finns tvingande och frivilliga medlemskap. 

Tvingande medlemskap är familj och medborgarskap. Anställning är ett frivilligt 

medlemskap, men alla som vill kan inte välja att tillhöra organisationen och man kan 
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uteslutas. Tillhörande i en organisation är ett slags löfte och en ny medlem får ofta ett 

skrivet bevis på att hon är medlem. Ett exempel på detta är det formella kontrakt man 

får vid anställning. Medlemskap i en organisation är normalt sett tänkt över en längre 

tid, undantag från detta kan vara till exempel projektanställning eller vikariat. 

Medlemskap i form av anställning är inte exklusivt, som till exempel äktenskap, utan 

individen kan ha anställning i flera organisationer samtidigt. Organisering av individer 

är en form av kontroll eftersom hon inte kan välja vilket arbete hon vill gå till från dag 

till dag (Ahrne 1994).  

 

Att tillhöra en organisation betyder att man har tillträde, samt rättigheter och 

skyldigheter. Detta blir allt viktigare i en globaliserad värld. Alla organisationer är 

uteslutande och som tillhörande i en organisation får medlemmen en identitet från andra 

medlemmar som räknar med henne. Den sociala individen är en konstruktion av 

organisationer som till exempel familj, medborgarskap, skola och tidigare arbetsplatser. 

Att höra till organisationer är nödvändigt för individen eftersom det betyder att hon blir 

erkänd. Då en individ förlorar medlemskap i en organisation, till exempel genom att hon 

blir av med sitt arbete, förlorar hon en del av sin identitet. Organisationer kan vara 

orättvisa på grund av att dess medlemmar har olika intressen, men de har ett gemensamt 

mål och det är att organisationen skall finnas kvar. Tillhörande av organisationer har 

alltid varit fundamentalt för banden mellan individer (Ahrne 1994).  

 

3.3 Resurser 

Kärnan i en organisation är att den tillhandahåller resurser till sina medlemmar. 

Anledningen till att medlemmarna kommer tillbaka är att de har intresse i dessa 

resurser. Ju färre resurser en organisation har, desto närmare upplösning är den. Inom 

alla organisationer finns regler som talar om hur fördelningen av resurserna skall se ut. 

Dessa resurser kan vara allmänna eller helt privatägda. De flesta resurser är dock inte 

antingen eller, utan befinner sig oftast någonstans mittemellan, många av dem är ägda 

av ett kollektiv. Det är strävan efter dessa kollektivt ägda resurser som gör att individer 

drar sig till och kommer tillbaka till organisationer eftersom de inte har möjlighet att 

äga dem ensam. En anledning till varför individer återvänder till organisationen är att de 

vill ha tillgång till de resurser de annars inte skulle ha möjlighet till. Exempel på detta är 
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saker som de inte skulle ha råd eller möjlighet att få utan organisationen. Resurser kan 

vara mer eller mindre lätta att byta ut eller förändra. Om något är svårt att byta ut, ökar 

beroendet av organisationen. För att organisationen skall bli starkare och effektivare vill 

medlemmarna se till att de hela tiden får den egendom och de tillgångar som är viktiga 

för arbetet. Tillgångar hör ihop med makt, och en del tillgångar produceras eller innehas 

för att få eller bibehålla makt. Alla tillgångar besitter under givna förhållanden någon 

form av makt. Tillgångar som ger en organisation makt kan till exempel vara pengar, 

kunskap och kompetens. En anställds makt utåt från företaget beror på de tillgångar som 

företaget har och den makt de generar. Vad gäller makt i mänsklig interaktion är den 

nästan alltid relaterad till de organisationer som individen har tillgång till (Ahrne 1994). 

 

En medlem får av organisationen rätt att använda resurser, men måste bidra genom sin 

arbetsinsats. Dessa rättigheter och skyldigheter som den anställde har mot 

organisationen och vice versa är ofta bestämda på förhand. Motivet för en individ att bli 

medlem i en organisation är relaterade till dess resurser och tillgångar i form av till 

exempel lön (Ahrne 1994).  

 

Utan att förstå organisationens kontext är det omöjligt att förstå mänskligt handlande, 

men för att förstå organisationer måste människan tas i beaktande. Dock består en 

organisation inte bara av sina medlemmar, utan också av resurser som har att göra med 

dess syfte och mål. Organisationen har regler, vedertagna kunskaper och handlingarna 

beror på positioner inom organisationen. Förhållandet mellan organisationen respektive 

de anställdas makt beror på deras intresse i organisationen och rätt att använda resurser. 

Förhållandet mellan del och helhet i en organisation är sällan perfekt och organisationen 

kan knappast överleva om topprestationer ständigt krävs, men för lite engagemang 

skulle göra att organisationen upplöses (Ahrne 1994).  

 

3.3.1 Utbyte av resurser 

Utbytesteorin utgår från en individualistisk grund och interaktionen består av utbyte 

mellan individer som kan bestå i till exempel pengar, kärlek, omtanke eller våld. Bilden 

av människan är individualistisk och interaktionen styrs av att hon söker största möjliga 

nytta eller vinst. Individen i utbytesteorin nöjer sig trots allt med ett så jämnt utbyte att 
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alla människor får samma vinst i relation till sina insatser. Begränsningar i utbytesteorin 

är frågan om hur individer som egoister kan arbeta gemensamt och tillsammans ta 

beslut. De kapitalistiska ländernas forskare har uppfattningen att individer gör sina fria 

och beräknade val för sin egen fördel (Eskola 1982).  

 

Enligt Homans (1961) innebär en social handling att en person agerar och får belöning 

eller straff för detta av en annan person. Människan ses som en rationell varelse som 

strävar efter att maximera sina egna fördelar genom utbyte, den bästa handlingen är den 

som ger störst välbefinnande för individen. Homans hämtar sin inspiration från den 

tyske sociologen Georg Simmel, samtida med Weber. Simmel menar att aktören måste 

vilja ha ett objekt som hon inte har, men som någon annan har. För att få detta objekt 

måste hon kunna erbjuda något i utbyte och den andre måste acceptera detta byte. Dras 

en parallell till Ahrnes resonemang om medlemskap i organisationer, har den bäst 

lämpade för ett arbete den kunskap, kompetens eller personlighet som organisationen 

behöver, och i utbyte får individen lön och andra eventuella förmåner.  

 

Då parterna inte får ut lika mycket av utbytet kan detta leda till en konflikt. Då den ena 

ger mer, kommer den andre att ge mer. Då den ena slår hårdare, kommer den andre 

också att slå hårdare. Belöningar går mot stabilitet och en fortsatt interaktion mellan 

parterna, medan påföljder eller straff går mot instabilitet och eventuellt avslutande av 

interaktionen till exempel genom att den ena parten flyr eller undviker den andre. För en 

arbetsorganisation skulle detta betyda att de säger upp en anställd, alternativt att en 

anställd säger upp sig. Homans (1961) menar att profiten av utbytet är belöningen 

minus insatsen. Ett utbyte fortsätter inte då inte båda parterna anser sig få ut något av 

det.  

 

3.3.2 Krafter i och utanför organisationen 

Organisationer formas i spänningen mellan krafter som drar medlemmarna ihop 

respektive isär. Ju starkare kraften inåt är, desto mer samhörighet finns i organisationen. 

På grund av denna så kallade centripetalkraft kommer människor tillbaka. En av 

organisationens centripetalkraft är dess resurser. Stora resurser gör det svårare att lämna 

en organisation eftersom medlemmarna då är mer beroende av den. Hur stark 
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centripetalkraften är beror också på vilka alternativ till den som finns. Om det ligger 

prestige i att tillhöra en viss organisation är detta ett exempel på en kraft inåt, så även 

medarbetarnas lojalitet och engagemang. Inom den offentliga sektorn där organisationer 

får stöd i form av resurser från staten bidrar detta till en kraft inåt. Inom organisationer 

med frivilligt medlemskap, till exempel arbetsorganisationer, försvinner de som inte 

passar in och detta stärker centripetalkraften (Ahrne 1994).  

 

I en organisation där det finns få gemensamma resurser, svagt framträdande kultur och 

otydliga mål kan centrifugalkraften bli så stark att organisationen upplöses. 

Centrifugalkraften i en organisation är stark då människorna inom den inte är beroende 

av andra för att kunna utföra sin syssla. Individen känner av centrifugalkraften därför att 

hon vill ha egen kontroll och självbestämmande. Då det är enkelt att ta ett annat arbete, 

finns kraften utåt som måste kontrolleras med hjälp av lojalitet, rutiner eller belöning 

(Ahrne 1994).  

 

3.4 Utbytbarhet 

Det är nödvändigt för en organisation att erkänna och hålla reda på sina medlemmar, 

men för att organisationen skall överleva kan ingen anställd vara oumbärlig. Detta är 

den stora paradoxen vad gäller organisationer. Resurser och mål för organisationen är 

både individuella och organisatoriska på samma gång (Ahrne 1994). 

 

Det finns två aspekter vad gäller utbytbarhet i organisationer: problemet med ersättande 

och problemet med ordningsföljd. Problemet med ersättande har att göra med den 

dagliga verksamheten inom organisationen där möjligheten att ersätta de som inte kan 

utföra sitt arbete måste finnas. Utan dessa ersättare blir organisationen svag och sårbar. 

För att dessa ersättare skall kunna hoppa in och utföra någon annans sysslor måste det 

finnas regler eller vara känt vad som skall göras inom verksamheten. Inom alla 

organisationer måste det svåra arbetet med att finna ersättare lösas annars riskerar den 

att falla sönder. En av de vanligaste metoderna är vad vi kallar karriär, att medlemmen 

har lärt sig vad som gäller i organisationen genom att hon fått kunskap om det inom 

organisationen. Organisationens sammansättning och regler, tillsammans med dess 

resurser gör den till en social enhet som existerar oberoende av vilka individer som 
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finns inom den. Organisationer kräver enhet, men också någon form av arbetsdelning 

(Ahrne 1994).  

 

Den organisatoriska verkligheten är att alla medlemmar inte gör samma saker och inte 

heller får samma resurser till sitt förfogande. Organisationens struktur förutsätter både 

uppdelning och enhetlighet. Med enhetlighet menas ofta kultur och ideologi. Ideologin 

verkar för att medlemmarna av organisationen skall tänka i samma banor och se sina 

likheter. Organisationskultur kan till exempel vara traditioner och symboler. 

Organisationens behov av kultur skiljer sig och det är inte säkert att alla medlemmar 

stödjer den, utan de kan till och med motarbeta den. Organisationskulturen underlättar 

dock ersättandet och introduceringen av medlemmar (Ahrne 1994).  

 

3.4.1 Normer och konformitet 

Normer är de regler som finns om beteende som visar sig genom ett socialt tryck och är 

sammansatta av förväntningar. De som inte följer dessa normer blir utsatta för 

sanktioner i form av till exempel uteslutning. Den sociala rollen individen i en 

organisation eller grupp tar alternativt får, och som innefattar normer och förväntningar, 

bestämmer hennes skyldigheter och rättigheter (Eskola 1971, Aubert 1979). Aubert 

menar att förväntningen har en central roll i förhållande till förklaringen och att 

förväntningarna som en roll ställer på individen inte måste vara bindande eller 

inskränkande och som en plikt, utan kan istället innebära tillåtelse för individen. 

Individer i grupper är lika varandra i beteendet och känner att de får belöning genom en 

enighet med andra. En norm är alltså en uttalad åsikt hos medlemmar i en grupp om en 

typ av beteende som är värdefull för ens eget beteende, och andra, att anpassa sig till 

(Homans 1961).  

 

Vilket värde aktörer sätter på utbyte kan skilja sig från att de kompletterar varandra, till 

att de är lika. Om en person värdesätter hjälp mer än tacksamhet och den andra personen 

vill ha tacksamhet mer än hjälp, kompletterar de varandra. Därför känner de båda 

uppskattning inför varandra och utbytet. Å andra sidan kan likheter föra människor 

samman. Värderingar kommer från bakgrunden och ju likare bakgrund två personer har, 

desto likare värderingar bör de ha, och om deras bakgrund är lika handlar de på samma 
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sätt. De uppskattar alltså varandra på grund av sina likheter. Aktörer med lika bakgrund 

har lika värderingar, men om man bara ser till de yttre aspekterna av bakgrund kan man 

ha fel. Två individer som har gått samma väg vad gäller studier och intressen behöver 

inte ha samma uppväxt och formning vad gäller till exempel politik. Med detta i 

beaktande anser lika människor att deras beteende är tillfredställande och fortsätter 

således interagera med varandra (Homans 1961).  

 

3.5 Kontroll 

Människor är beroende av organisationer och de flesta handlingar kommer av 

tillhörande eller åtaganden som har grund i dem. Trots detta kämpar människor mot 

trycket att organisera sig, de är inte alltid medgörliga och smälter inte samman med den 

position de har i organisationens struktur. Medlemmar gör inte alltid det de lovat inom 

organisationen och detta, eller ens tanken om det, gör att kontroll krävs inom alla 

organisationer. Anledningen till denna kontroll är inte bara att hindra individen från att 

göra sådant hon inte får, utan också att ta reda på vad hon gör, när, var, hur mycket och 

hur snabbt med mera, samt att detta dokumenteras (Ahrne 1994).  

 

Kontroll kommer oftast uppifrån, men skall inte likställas med hierarki, utan bör ses på 

som något nödvändigt inom alla organisationer oberoende av dess struktur. Kontroll kan 

även komma från till exempel arbetsgrupper. För att få medlemmarna att fortsätta med 

sin arbetsinsats, krävs att alla medlemmar håller vad de lovat göra. För individen 

betyder detta att kontrollen över henne blir ett bevis på att hon håller vad hon lovat. 

Kontrollen över individen har inte bara funktionen att hindra henne från att göra det hon 

inte får, utan också att belöna väl utfört arbete. Då en medlems insats har dokumenterats 

och det står fast att hon gjort ett bra jobb får hon belöning för detta, till exempel i form 

av högre lön eller beröm (Ahrne 1994).  

 

3.5.1 Auktoritet och inflytande 

Då en individ blir medlem i en organisation lämnar hon en del av sin kontroll till andra 

medlemmar genom att följa auktoriteten. Då hon ger upp en del av sin kontroll får hon 

möjlighet att använda sig av organisationens resurser. Auktoritet är fundamentalt för 
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och finns i alla organisationer, även där hierarki och byråkrati inte finns. Auktoritet 

behöver inte komma uppifrån i organisationen, även om den ofta gör det. Auktoritet i en 

organisation är det som medarbetarna kan bli tillsagda att göra som anställda inom vissa 

positioner. Som anställd ger man bort kontrollen över vissa handlingar, men inte alla. 

Skalan på vilken man accepterar att bli tillsagd vilka uppgifter man som anställd skall 

utföra varierar från olika arbeten och organisationer. Även om alla inom en organisation 

accepterar auktoritet, är det inte säkert att de är nöjda med den. Anställda kan vilja 

förändra sin situation utan att för den delen lämna organisationen. Möjligheten och 

makten att ändra organisationen utifrån anställdas vilja kallas inflytande. Inflytande 

beror på hur beroende organisationen är av en anställd på grund av hennes position, 

kompetens och kvaliteter (Ahrne 1994).  

 

3.5.2 Positioner 

Organisationer beskrivs vanligtvis som en pyramid där auktoritet och kunskap finns i 

toppen. En social differentieringsprocess görs inom organisationen genom 

arbetsfördelning. Ojämlik maktfördelning inom organisationen skapar motsättningar, 

men det ömsesidiga beroendet som alla anställda har verkar som en kraft inåt 

organisationen. Positioner inom organisationen konstrueras för att passa individer och 

bestämmer vad människor gör, samt deras chanser till förändring. Positioner inom en 

organisation definieras av specialitet och auktoritet. Specialiteten är det som krävs för 

att inneha en viss position i form av till exempel kunskap. Positionen i en organisation 

definierar alltså det som skall göras och vilken makt det medför (Ahrne 1994). Vad 

gäller positioner i till exempel arbetsgrupper menar Eskola (1971) att en individ får en 

roll utifrån sin biologiska position, som ålder och kön, samt sin halvbiologiska position, 

som etnicitet och samhällsklass. Positioner som yrke är inte självklar, utan den 

eftersträvar och åstadkommer individen. Den tillskrivna rollen bestäms av individens 

egenskaper och den förväntade rollen av hennes prestationer. Det finns andra faktorer 

som sänder indikatorer till omgivningen om en individs position. Det kan till exempel 

vara hur hon ser ut, talar eller klär sig.   
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3.6 Frågeställningar 

Frågeställningar som ligger till grund för uppsatsen är: 

 

1. Vad krävs för formella meriter för att få medlemskap i en 

arbetsorganisation? 

 

2. Vad krävs för informella meriter för att få medlemskap i en 

arbetsorganisation? 

 

3. Hur ser utbytet ut mellan de specifika organisationerna och dess 

medlemmar, vilka krafter får dess medlemmar att stanna eller lämna 

organisationen? 
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4. Metod 

4.1 Metodval 

Uppsatsens empiri är insamlad med hjälp av kvalitativ metod. En forskare inom det 

kvalitativa spektrat kan finna problemet hon vill undersöka i stort sett vart som helst. I 

normala fall kommer ett problem inom kvalitativ forskning från praxis. Nyckelord inom 

kvalitativ forskning som styr forskaren är process och förståelse (Merriam 1994). 

 

Starrin (1994) tar upp skillnader mellan kvalitativ och kvantitativ metod, men menar att 

problemet med att ställa dem emot varandra och ta upp distinktionerna dem emellan är 

att man inte bör försöka blanda filosofi och teori. Kvalitativ metod söker beskriva 

karaktären eller egenskaper hos ett fenomen. Målet med kvalitativ metod är att 

identifiera innebörder, från helhet till del. Bryman (2001) menar att inom kvalitativ 

metod är teori en följd av en undersökning och inte tvärtom som i en kvantitativ 

undersökning.  

 

4.1.1 Intervju för insamling av empiri 

Alvesson & Sköldberg (1994) och Alvesson (1999) menar att det krävs ett reflekterande 

och kritiskt förhållningssätt till kvalitativa intervjuer, och inte ett förhållningssätt eller 

en uppsättning regler som ses som de rätta. Kvalitativa intervjuer ger osäkra, men 

intressanta ledtrådar till att förstå den sociala världen med allt vad den innebär. Det 

Alvesson lägger fram är ett reflexivt pragmatiskt sätt att se på intervjuer. För att kunna 

se på intervjuer som diskurs krävs en teoretisk kunskap om användandet av intervjuer  

 

Det dominerande synsättet kring kvalitativ intervju är att det är ett verktyg som används 

för som en kanal till individens inre eller den sociala verklighetens yttre. De som anser 

sig tillhöra neo-positivismen vill göra intervjun instrumentell och så objektiv som 

möjligt, intervjun som socialt möte åsidosätts alltså. Romantiker är mer sociala och 

försöker skapa tillit och vara aktiva under intervjun och eventuellt ha uppföljande 

intervjuer. Alvesson menar att kvalitativa intervjuer aldrig kan ses på som enkla verktyg 

eller instrument. Med en teoretisk kunskap om intervjuer kan man skapa sig 
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föreställning av vad som sker i situationen och hur resultatet kan förstås (Alvesson & 

Sköldberg 1994, Alvesson 1999). 

 

Ryen (2004) tar upp ett antal punkter på den vanligaste kritiken som tas upp vad gäller 

kvalitativa intervjuer. Bland dessa finns kritiken att kvalitativ intervju inte är objektiv, 

utan subjektiv, att den inte är en vetenskaplig metod, utan alltför beroende av personen 

och flera andra liknande punkter. Vidare menar hon att synen på kritiken beror framför 

allt på forskarens vetenskapsteoretiska inställning.  

 

Syftet med en kvalitativ intervju är att använda det unika möte som uppstår mellan 

intervjuare och respondent. Detta möte skiftar varje gång med respondenten och genom 

detta blir relationen och samtalet dem emellan nytt varje gång (Widerberg, 2002).  

 

4.1.2 Intervjuns innehåll 

Uppsatsens empiri består av material från fyra intervjuer. Dessa gjordes under hösten 

2005. Respondenterna intervjuar och värderar sökande till tjänster i respektive 

organisation, men alla arbetar inte bara med personalarbete. Efter intervjuerna har 

materialet bearbetats, analyserats och slutligen diskuterats. Ambitionen med uppsatsen 

är att beskriva respondenternas skildringar och därför är kvalitativ metod att föredra.  

 

Innan intervjutillfället gjordes en intervjuguide som innehöll sex huvudteman. Under 

intervjuerna användes den som stöd, men jag försökte låta dialogen flyta så fritt som 

möjligt. Det första huvudtemat handlade om respondentens plats i organisationen, vad 

hennes arbete innebär och vad för typ av tjänster hon anställer. Med det andra 

huvudtemat ville jag ha svar på vilka formella meriter som krävs i organisationen, samt 

huruvida de gör avkall på dem, och i så fall av vilka anledningar. Det tredje huvudtemat 

är det mest omfattande och behandlar informella meriter. Med detta önskade jag få en 

inblick i hur respondenterna ser på ålder, kön, etnicitet, funktionshinder och personligt 

intryck. I det fjärde huvudtemat togs anställningsbarhet upp och även vad som anses 

vara inte anställningsbara egenskaper hos sökanden. Det femte huvudtemat handlade 

om vad organisationen ger sina medlemmar utöver lön. Det sjätte och sista huvudtemat 

tog upp organisationen i stort.  
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Jag har valt att behandla ålder, kön och etnicitet som informella meriter trots att de 

skulle kunna vara formella meriter för vissa tjänster, men ändå känns aktuella i dagens 

samhälle och arbetsliv. Anledningen till detta är att de inte har någon betydelse för de 

tjänster respondenterna tillsätter, annat än om de har en önskan om att till exempel ha 

blandade arbetsgrupper i organisationen, men de ses inte i någon av de undersökta 

organisationerna som formella krav.  

 

4.1.3 Intervjuns genomförande 

Jag tog kontakt med respondenterna och frågade om de kunde tänka sig att ställa upp på 

en intervju. Vid detta tillfälle berättade jag även lite om vad uppsatsen och intervjun 

skulle handla om så att de skulle kunna fundera lite på ämnet innan intervjun. Detta 

visade sig vara bra eftersom respondenterna var något förberedda på vad intervjun 

skulle handla om.  

 

I början av varje intervju förklarade jag uppsatsen syfte för respondenten och bad om att 

få spela in intervjun. Ingen av respondenterna motsatte sig detta och kunde prata fritt 

trots bandspelarens närvaro. Jag förklarade även att intervjuerna var konfidentiella och 

att namnen på respondenterna inte skulle tas upp i uppsatsen.  

 

Efter intervjutillfällena har intervjuerna transkriberats och därefter har jag gått igenom 

dem ytterligare för att få vidare kännedom om materialet. Då jag i resultatdelen använt 

mig av citat från intervjuerna har jag i några fall skrivit om dessa från talspråk till 

skriftspråk för att underlätta för läsaren.  

 

Som uppsatsskrivare anser jag att Alvessons syn på kvalitativ intervju är en syn som jag 

bör ha i åtanke under processen och bearbetningen av mitt resultat och att den kritik 

som generellt sett finns mot kvalitativ metod och kvalitativa intervjuer kan finnas i 

bakhuvudet och därigenom ytterligare bidra till ett kritiskt förhållningssätt till mina 

resultat. Som intervjuare är jag medveten om min påverkan på respondenterna och deras 

svar.  
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4.2 Urval 

Jag kontaktade personer som jag genom mitt informella kontaktnät vet arbetar med de 

typer av uppgifter min uppsats rör. Jag kommer nedan att beskriva organisationerna som 

respondenterna företräder, för att sedan beskriva respondentens plats i organisationen. 

Jag kommer i fortsättningen att benämna organisationerna socialförvaltning A, 

revisionsbyrå B, budfirma C och skogskoncern D och respondenterna enhetschef A, 

revisor B, budchef C och personalchef D. Detta för att garantera den anonymitet som 

utlovades vid intervjutillfällena. Jag har valt att benämna alla respondenter med hon då 

jag refererar till dem.  

 

Min tanke var att belysa olika aspekter och upplevelser inom mitt formulerade 

problemområde och därför valde jag fyra organisationer som till sin uppbyggnad är 

olika. Tre av dem befinner sig inom den privata sektorn, och en inom den offentliga. 

Målet med detta var att få variation.  

 

4.2.1 Beskrivning av organisationerna 

Organisation A är socialförvaltningen i en normalstor kommun i västra Sverige med 

ungefär 1600 anställda. Den är byråkratisk och styrs av den politiska ledningen. 

Tjänstemannaorganisationen har en förvaltningschef och en ledningsgrupp. Under 

förvaltningschefen arbetar avdelningschefer som i sin tur är chefer över enhetschefer. 

Äldreomsorgsavdelningen är den största och har ungefär 1100 anställda. I denna 

avdelning arbetar enhetschef A. Ytterligare finns en avdelningschef för 

myndighetsavdelningen, individ- och familjeomsorgen, samt handikapp och psykiatri. 

Inom myndighetsavdelningen fattas de beslut som rör äldre- och handikappomsorgen 

och där arbetar biståndsbedömare, avgiftshandläggare, bostadssamordnare och 

bostadsanpassare. Avdelningschefen för individ- och familjeomsorgen har hand om 

socialsekreterare inom familje- och missbruksområdet. Inom handikapp och psykiatri 

finns boenden, dagverksamhet med mera. Inom äldreomsorgsavdelningen finns ungefär 

25 enhetschefer som ansvarar för mellan 40 och 45 anställda var. Inom avdelningen 

finns hemtjänst, särskilt boende, dagverksamhet, anhörigstöd och sjuksköterskor. 

Enhetschef A är arbetsgivarrepresentant och arbetar som enhetschef med ansvar för två 
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hemtjänstgrupper. Hon anställer omsorgspersonal, vårdbiträden och undersköterskor 

och har 43 tillsvidareanställda, men ansvarar för fler då en del är i rehab, samt föräldra- 

och studielediga. Hon har även ansvar för nio anhörigstöd som vårdar 13 omsorgstagare 

hemma. Det är alltid hon som anställer, men hon har mycket lite påverkan eftersom hon 

arbetar i en byråkrati där den formella kompetensen är det som styr 

anställningsförfarandet.   

 

Organisation B är en revisionsbyrå med elva anställda varav tre är delägare och äger 50, 

42 respektive 8 %. Organisationen har funnits i den nuvarande ägarkonstellationen i fem 

år, men revisor B har arbetat där sedan 1983. Organisationen sysslar huvudsakligen med 

revision av aktiebolag och i viss mån bokslut, skatter, redovisning och deklaration åt 

enskilda firmor. I organisationen arbetar tre godkända revisorer, två revisorsassistenter, 

fem redovisningskonsulter som arbetar med redovisning och bokslut, samt en som 

sköter expeditionen och även gör redovisning. Revisor B arbetar som revisor, tillhör 

ägarkretsen och äger 50 % av byrån. Revisionsbyrå B anställer personer med utbildning 

för att kunna bli auktoriserad revisor, alternativt individer som redan är godkända, samt 

personer med kompetens inom skatte- och redovisningsområdet.  

 

Budfirma C är ett företag som delar ut tidningar och har ungefär 2500 anställda i hela 

Sverige. Den region jag undersökt har en regionschef som är ansvarig för två områden, 

samt en budchef i vardera område. På regionkontoret finns även tre personer som 

arbetar på kundtjänst och en av dem arbetar halvtid som löneadministratör. Budchef C 

har personalansvar för ungefär 130 anställda i olika befattningar, men har sagt upp sig 

och kommer att sluta på sin tjänst. Hon anställer framför allt tidningsbud till fasta 

tjänster, samt timvikarier.  

 

Skogskoncern D har 550 anställda som arbetar inom tre huvudverksamheter. Den första 

är en underkoncern i sig och är råvarudelen där sågarna finns. I den delen finns också ett 

inköpsbolag och ett bioenergibolag. Den andra huvudverksamheten består av 

byggvaruhandel, takstolstillverkning, prefabtillverkning och lösvirkeshus. I den tredje 

huvudverksamheten tillverkas kataloghus. I denna juridiska koncern är personalchef D 

anställd. Ytterligare finns en systerkoncern som sysslar med hyresfastigheter och 
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exploatering. Personalchef D är placerad i moderbolaget och arbetar som personalchef 

för hela koncernen. Hon anställer främst folk till sin egen personalorganisation, men blir 

även inblandad som support till driften vid anställning av vissa tjänster.  
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5. Resultat 

Då arbetsgivarrepresentanterna i de respektive organisationerna skall tillsätta en tjänst 

kallar de efter att ha gått igenom anställningshandlingar in sökanden till 

anställningsintervju. För att välja rätt man till rätt plats ställer de under intervjun frågor 

till den sökande för att få reda på om denne passar in i organisationen. I den 

byråkratiska socialförvaltningen A finns regler för anställningsförfarandet och den 

sökandes formella meriter är det som skall avgöra vem som får bli medlem i 

arbetsorganisationen. Eftersom organisationen finns inom offentliga sektorn, lyder den 

under offentlighetsprincipen. Revisionsbyrå B, budfirma C och skogskoncern D 

befinner sig alla inom den privata sektorn och har därför inte den sortens krav på sig om 

vem de får anställa. I deras fall är anställningsförfarandet friare och de menar att de ser 

intervjun som ett sätt att ta reda på om den sökande passar för just den utlysta tjänsten 

och i organisationen i stort.  

 

5.1 Formella krav 

Socialförvaltning A har krav på utbildning eller motsvarande erfarenhet när det gäller 

fasta tjänster, men för timvikarier gäller inte samma krav. Då organisationen behöver 

tillsätta en tjänst har de en tydlig riktlinje att gå efter. De sökande till platsen ordnas 

efter antal dagar i enlighet med lagen (1982:80) om anställningsskydd, sedan efter om 

de är tillsvidareanställda, och i så fall hur länge de varit det. Omplaceringar inom den 

egna organisationen går alltid först och efter det övertaliga. Övertaliga kan komma från 

till exempel ett särskilt boende som måste dra ner på personalstyrkan. Sedan står fast 

anställd personal inom kommunen på tur och då beror det på vem som varit anställd 

längst. Efter det ges förtur till dem med LAS-företräde, och sedan de som är LAS:ade. 

Där det krävs en undersköterska görs inget avkall på det kravet.  

 

Enhetschef A menar att själva dugligheten inte finns med i någon större utsträckning när 

det gäller tillsvidareanställning eftersom det är så styrt, men om en sökande genom 

förhandling kan påvisas som olämplig, kan en annan gå före. För detta krävs dock 

dokumenterad redovisning.  
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Enhetschef A har tidigare arbetat ett led högre upp i organisationen, som distriktschef, 

och anställde då enhetschefer och omsorgshandläggare. Då var kraven på utbildning, 

kompetens och lämplighet mycket annorlunda och de flesta var externsökande. I dessa 

anställningsförfaranden finns inga regler om företräden, utan organisationen väljer 

person till den utlysta tjänsten efter utbildning, kompetens, duglighet och 

referenstagning. Helst anställde hon då personer med social omsorgsutbildning och 

erfarenhet från liknande arbete.  

 

Revisionsbyrå B har mycket specifika krav på formella meriter då det finns lagstadgat 

vilken kompetens som krävs för att bli revisor.  

 

Budfirma C har egentligen läskunnighet som enda krav eftersom instruktionerna inför 

ett arbetspass kommer i skriftlig form. Dock har budchef C anställt invandrare som inte 

kan läsa svenska, och har istället haft kontakt med deras sambo och därigenom fått ut 

informationen till den anställde. Hon menar att detta har fungerat bra och dessa 

anställda har fått glosor att träna på. Organisationen har även översatt dessa glosor till 

andra språk, så som spanska, serbokroatiska, japanska och kinesiska. Anledningen till 

att hon gjort avkall på kravet är att organisationen har mycket hög personalomsättning 

och hon menar att genom detta får hon möjlighet att anställa personer som är benägna 

att stanna kvar.  

 

Rent formella meriter i skogskoncern D är beroende av befattningen. Eftersom 

organisationen är stor finns många olika tjänster, men vanliga krav som krävs är 

körkort, truckkörkort, behörigheter för el eller motsvarande.   

 

5.2 Informella krav 

De personer jag intervjuat menar att det förutom formella meriter finns kriterier som en 

eventuell framtida anställd bör uppfylla för att kunna ge organisationen det den vill ha 

och kräver av sina anställda. Dessa är dock olika för de olika organisationerna. De 

viktigaste kriterierna som togs upp i intervjuerna var ålder, kön, personligt intryck, 

etnicitet och eventuella handikapp.  
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5.2.1 Ålder 

Enhetschef A menar att vad gäller anställning av timvikarier är det en fördel om de är 

lite äldre eftersom omsorgsarbete handlar mycket om livserfarenhet och att bemöta 

människor, men formellt sett är minimiåldern 18 år. Hon menar att chansen är större att 

en person är bra på att möta gamla människor om de är lite äldre, och det är en viktig 

aspekt av arbetet och något som organisationen behöver från sina anställda. För 

arbetsgruppen menar hon att det bästa är en blandning mellan äldre och yngre. De 

grupper hon ansvarar för har blandad ålder och menar att de yngre kan bidra med 

entusiasm och nytänkande och de äldre med stabilitet.  

 

Även revisor B menar att en blandad åldersfördelning är att föredra, men framför allt för 

att firman skall fungera i framtiden. De har historiskt sett velat anställa yngre sökanden, 

men om en person uppfyller alla kriterier spelar åldern ingen roll. Hon menar också att 

deras verksamhet inte skulle kunna fungera om flera personer skall vara föräldralediga 

eftersom man som kundansvarig inte kan vara borta hur länge som helst. Detta måste de 

också ha i åtanke då de tar in en ny person i organisationen. En fördel med yngre 

personer är att de oftast har god datorvana. Om äldre människor säger hon att:  

 

…det är väl som man säger också att man undviker 

kanske äldre människor också om de inte verkligen 

passar in fulländat. Dels har man ju det gamla ordspråket 

att det är svårt att lära gamla hundar sitta. Det är väl lite 

drastiskt, men det är ju alltid värre när en person har 

kommit in och lärt sig på ett speciellt sätt… Om de inte 

är fullt kunniga så måste vi utbilda dem och då är ju 

startsträckan för lång och de kanske inte är fullt 

formbara. Då är det bättre med en ung kille eller tjej som 

är framåt och vaken.  

 

Budchef C menar att en del personer under 25 år har svårt att orka med arbetet och 

ibland gnäller mer än vad äldre gör. Hon säger dock att man inte kan dra alla över en 

kam, men att hon gärna ser att personerna hon anställer är lite äldre eftersom hon anser 
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att de har högre arbetsmoral. Det finns ingen gräns uppåt vad gäller ålder. Till exempel 

har de en dam som är 73 år gammal och kör sin runda sex dagar i veckan.  

 

Personalchef D menar att ålder egentligen inte har någon betydelse i organisationen, 

men att de nu håller på med en rekrytering där de är lite betänksamma: 

 

En karl som är 60 år skall in i vår organisation. Och det 

klart att då tänker man att han är 60 år och frågar sig hur 

pass formbar han är. Det är det ena och det andra är 

naturligtvis, hur länge han håller.  

 

Hon menar att det även beror på vilken befattning som är aktuell. Om det tar ett tag att 

sätta sig in i verksamheten innan man börjar prestera har ålder betydelse, eller om 

jobbet är fysiskt krävande. Skogskoncern D vill så långt som möjligt ha blandad ålder i 

arbetsgrupperna och i det sammanhanget spelar åldern roll.  

 

5.2.2 Kön 

I socialförvaltning A arbetar få män och enhetschef A tycker att det är roligt då hon får 

in ansökningar från män, men poängterar samtidigt att en man inte får jobbet endast för 

att han är man. I förvaltningen i stort skriver de ofta i annonser att de gärna ser manliga 

sökanden till tjänster. Skogskoncern D har också snedvriden könsfördelning, men med 

fler män än kvinnor. De vill gärna ha in fler kvinnor i organisationen, men personalchef 

D ser detta som svårt på grund av fördomar om verksamheten. Dessa fördomar är till 

exempel att arbetet är fysiskt, tungt och smutsigt. Då organisationen skall tillsätta 

tjänster utformar de annonsen så att även kvinnor skall känna sig manade att söka. Hon 

menar också att det kan vara svårt för kvinnor att komma in i den grabbiga kulturen som 

råder.  

 

Revisionsbyrå B har en ganska jämn könsfördelning, och tänker på detta när de söker 

folk till en tjänst. Även budfirma C har en jämn könsfördelning, men budchef C menar 

att hon tittar närmare på ansökningar från kvinnor i större utsträckning än från män. 
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Hon tycker att, även om tidningsjobbet inte är något statusarbete, gör kvinnor i större 

utsträckning än män ett så bra arbete som möjligt när de är där.  

 

5.2.3 Etnicitet 

Vad gäller utlandsfödda menar enhetschef A att så länge en person pratar svenska så 

pass att omsorgstagarna förstår, är det ett plus att vara invandrare. I hennes område finns 

flera omsorgstagare som är utlandsfödda. Budchef C menar att då hon skall tillsätta en 

tjänst är det en fördel att vara invandrare och hon anställer hellre utlandsfödda eftersom 

hon menar att de är mer positiva till arbete än svenskfödda. Hon menar att de stannar 

längre på arbetet och kan i många fall tänka sig att dubbelarbeta. Just på grund av den 

höga personalomsättningen i budfirma C är det viktigt att de anställda stannar kvar i 

organisationen och hon menar att invandrare generellt sett är mer benägna än svenskar 

att göra det. Enligt personalchef D är det helt ointressant för organisationen vilken 

nationalitet en sökande har.  

 

Revisor B berättar att det i branschen i området, vad han vet, inte finns någon anställd 

med invandrarbakgrund. Han menar att det kan medföra svårigheter att inte kunna 

språket fullt ut då man har kundkontakt och skall ge andra råd eftersom man kanske inte 

blir tagen på allvar.  

 

5.2.4 Funktionshinder 

I socialförvaltning A skulle det inte fungera att ha en fysiskt funktionshindrad person 

eftersom arbetet är förhållandevis fysiskt krävande. Enhetschef A ser en skillnad från 

innan då anställda med skador fick administrativt arbete, men i dagens organisation är 

dessa tjänster mycket kvalificerade. Dyslexi kan vara ett problem eftersom 

organisationen har krav enligt lagstiftning på att dokumentera och man jobbar på 

instruktion från sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast. Då dokumentationen 

inte säkerställs är det en kvalitetsbrist gentemot omsorgstagaren. I skogskoncern D finns 

en del arbeten som inte går att utföra med funktionshinder, men på andra fungerar det 

genom anpassning av arbetsplatsen. Hon berättar om en anställd som har ett psykiskt 

problem och menar att hon inte är säker på att hon hade anställt honom om hon vetat om 
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problemet innan. I revisionsbyrå B ses funktionshinder inte som något problem för 

arbetet. I budfirma C har de anställt individer med dyslexi, men det har inte varit något 

problem, utan har fungerat mycket bra och dessa individer arbetar fortsatt i 

organisationen.  

 

5.2.5 Personligt intryck 

Respondenterna anser alla att det personliga intrycket är en avgörande faktor för 

beslutet om en person passar in i organisationen och att anställningsintervjun är 

utslagsgivande. Det mönster som framträder från intervjuerna vad gäller personligt 

intryck är att alla respondenter nämner ordet känsla eller magkänsla. De är överens om 

att detta med känsla inte går att sätta fingret på och flera av dem påpekar att det har att 

göra med deras egen erfarenhet och att det är något de lärt sig med åren. Revisor B 

säger att: 

 

Till syvende och sist är det nog rätt mycket känsla ändå 

när man lägger samman pusselbitarna, den som passar in 

hos oss. Jag tror det har rätt stor betydelse och då är 

naturligtvis det personliga intrycket mycket viktigt i 

slutändan.  

 

Personalchef D menar att det personliga intrycket har två nivåer. Det ena är personkemi, 

den känslan hon får, och det andra är att personen skall passa in i kulturen. 

 

Vi har satt vår kultur på pränt helt enkelt och satt upp 

några stolpar som representerar den. Och jag brukar fråga 

sökande om de ställer upp på den. Om de till exempel 

kan ta vår sunda sparsamhet. Och det är inte alla som 

köper det. Om vi tar den informella atmosfär vi har, det 

är inte alla som köper det heller. Det är många som är 

vana vid att beslutsvägar skall vara lite långa och 

formella. Så funkar det inte riktigt hos oss. Med det är 

som sagt att ställa frågan.  
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Vad gäller referenstagande försöker de skapa sig en bild av den sökande och frågar till 

exempel hur den sökande har presterat i den tidigare organisationen, hur hon är på att 

samarbeta och hur hon fungerat i gruppen. 

 

5.3 Anställningsbarhet 

Enhetschef A menar att nästan alla är anställningsbara i hennes organisation, men när en 

person vikarierat en tid är det viktigt att hon frågar sig om personen i fråga är lämplig 

för organisationen eftersom vikarier får LAS-dagar och på grund av detta så småningom 

tillsvidaranställs i organisationen. Hon menar att det inte går att generalisera, men att 

omsorgspersonal i stor utsträckning inte vill byta arbete, utan finner sin trygghet i 

gruppen och är nöjd med det. Då hon arbetade högre upp i organisationen var synen på 

anställningsbarhet något annorlunda eftersom alla de anställda hade vidareutbildat sig 

och många sökande var inte från orten. Många av dem är vana att röra på sig och flytta 

dit de sökt arbete.  

 

Organisationen gör att det inte finns någon statisk tillvaro 

för oss enhetschefer. Personalen i en hemtjänstgrupp är 

där trots omorganiseringar. De måste vara där för de 

gamla bor där, medan vi på den här nivån omorganiseras 

och byter hela tiden.  

 

Revisionsbyrå B har haft svårigheter att hitta kompetent personal och revisor B menar 

att deras belastning ligger i att de har sitt kontor några mil utanför tätorten. Vad gäller 

anställningsbarhet menar hon att: 

 

För min specifika situation är det ointressant att anställa 

folk som byter jobb hela tiden. Om man redan fått in dem 

i organisationen och de fungerar så är det ju som jag sa 

innan en lång och dyrbar startsträcka. Så att all 

personalomsättning är av ondo kan man säga, och dyrbar.  
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Revisor B berättar att den senaste medarbetaren de anställde var perfekt för dem för att 

han redan arbetat några år i branschen, är rotad på orten och bor ett stenkast från 

kontoret. Hon menar också att en anställningsbar person för dem fungerar med 

medarbetarna och avviker inte från de andra anställda.  

 

Budchef C anser att alla människor besitter någon form av anställningsbarhet, men att 

det gäller att plocka fram den. Eftersom budfirma C har så hög personalomsättning är 

det viktigt att hon tror att den hon anställer kommer att stanna kvar länge. Hon berättar 

om en anställning: 

 

Vi hade en man som var helt nedtryckt i skorna när han 

kom till oss och sökte jobb. Han var tvungen att söka 

arbete, men hade nästan gett upp. Han är född på 1940-

talet. Och jag funderade på vad jag skulle kunna göra, för 

jag kände att han inte skulle kunna få arbete någon 

annanstans. Min första tanke var att honom får vi behålla 

om vi kan hitta ett jobb till honom här. Och jag kände att 

han verkligen ville jobba, men att han inte hade något 

självförtroende kvar. Och jag var lite tveksam så jag och 

min chef gjorde upp med arbetsförmedlingen att vi skulle 

få stöd och hjälp för jag trodde att det skulle ta lång tid 

för honom att lära sig. Och arbetsförmedlingen gick med 

på att betala en del av hans lön de första tre månaderna 

och det är fyra år sedan. Idag skulle vi inte kunna klara 

oss utan honom.  

 

Personalchef D ser på en anställningsbar person generellt som att hon har en rörlighet på 

arbetsmarknaden, en efterfrågad kompetens och möjlighet eller vilja att byta jobb och 

ort. En anställningsbar person är flexibel, modig, vågar tänka om och göra 

omprioriteringar. Hon menar att inom organisationen finns flera som inte har någon 

anställningsbarhet i den bemärkelsen och som gör ett utmärkt arbete hos dem, men de 

kommer ingenstans på grund av att de inte har någon utbildning och är beroende av dem 

som arbetsgivare.  
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Vi hade ett fall med en man som stått vid sin maskin i 30 

år inte intresserat sig av att lära sig något nytt. Det gör att 

han har blivit allt mindre användbar för oss. Och så blev 

det så att vi fick en övertalighetssituation och den här 

karlen råkade illa ut just för att vi inte kunde omplacera 

honom till någonting annat. Hade han varit mer flexibel 

innan så hade vi kunnat flytta på honom.  

 

5.4 Organisationens resurser 

Socialförvaltning A är skattefinansierad och ekonomisk styrd eftersom den förvaltar 

invånarnas pengar. Enhetschef A tycker att det är viktigt med uppmuntran och att de 

anställda får höra att de gör ett bra jobb.  

 

Det behöver inte kosta så mycket, utan det handlar om 

vad man säger och hur man beter sig och att man 

uppmuntrar i vardagen och så fort någon har gjort något 

som man tycker är bra, att man säger det då. Det betyder 

mycket. Sen kan det ju vara så att man tänker på 

personalgruppen och om de efterfrågar någonting som 

kanske inte kostar så många kronor, men som skulle 

underlätta livet för dem lite grann, så visst ordnar jag det.  

 

Inom revisionsbyrå B finns en frihet att förlägga sin tid fritt inom vissa gränser. Under 

vissa perioder arbetar de väldigt intensivt och under vissa perioder har de möjligheten 

att vara mer flexibla och om en anställd vill vara ledig en dag så har hon den friheten. 

Revisor B tror att många uppskattar den friheten och lägger sig inte i det så länge den 

anställda sköter sitt arbete. Kunskap är en färskvara i branschen och kräver fortlöpande 

utbildning varje år. Många av dessa kurser är förlagda utomlands och detta ser hon 

också som uppskattat. Vad gäller de traditionella uppmuntringarna som julklappar och 

motion finns det för de anställda inom de ramar som skatteverket tillåter. Revisionsbyrå 

B är ett litet företag och de nyanställda får avancerade uppgifter redan från början, samt 

en helhetsbild i det de gör. Organisationen försöker ta fram det positiva med detta då de 

skall anställa en ny medarbetare.  
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Budchef C tycker att de anställda får väldigt lite från organisationen. Hon anser att 

ledningen inte ger de anställda det de behöver för att utföra sitt jobb i form av utrustning 

med mera. Hon känner att hon har svårt att stödja företaget och tycker att ledningen 

skall erbjuda de anställda det de vill ha för att kunna utföra sitt arbete under de tuffa 

villkor som råder. De anställda har blivit passiva på grund av att de inte fått igenom 

några av sina förslag till ledningen under året. Hon känner att hon borde stå bakom 

företaget, men att hon sympatiserar mer med de anställda och det är delvis därför hon 

sagt upp sig. Hon menar att det inte krävs mycket från företagets sida för att visa 

uppskattning, men att det görs för dåligt. 

 

Personalchef D tar upp tre saker som de anställda får utöver lön och de vanliga 

förmånerna. Dels får de en trygghet i att ha ett arbete, dels är en del av koncernens 

befattningar spännande och utvecklande för individen och dels får de anställda tillhöra 

en grupp och genom detta känna glädje över att prestera.  

 

 32



6. Analys 

Organisationer kan välja sina medlemmar (Ahrne 1994). Detta betyder att sökande 

måste uppfylla de formella och informella krav organisationen ställt upp. 

 

6.1 Medlemskap 

Då en organisation förändras behöver inte alla i organisationen påverkas. Som 

enhetschef A påpekar sker många omorganisationer, men för hemtjänstgrupperna märks 

detta inte så mycket och deras arbete behöver inte påverkas av det. Deras jobb finns 

kvar och är likadant eftersom omsorgstagarna bor där och behöver samma vård och 

omsorg trots omorganiseringar högre upp i organisationen. Personalchef D berättar om 

en man som påverkades negativt av förändringar i organisationen eftersom han inte 

längre var användbar för den. I hans fall hade han inte möjlighet att hänga med i 

förändringarna i arbetslivet eftersom han inte hade förmågan eller viljan att förändras. 

Han kunde eller ville inte anpassa sig till det krav på flexibilitet som vilar på individen i 

organisationen.  

 

Ett enhetligt normsystem i form av organisationskultur underlättar enligt Ahrne (1994) 

ersättandet och introduceringen av medlemmar. I skogskoncern D har man skrivit upp 

några punkter som representerar den rådande kulturen och tar upp detta i 

anställningsintervjuer. Personalchef D menar att det är viktigt att en eventuell framtida 

anställd ställer upp på kulturen för att hon skall kunna passa in i organisationen. Revisor 

B menar att det i hennes organisation krävs av medlemmarna att de kan föra sig och de 

får inte sticka ut från mängden. I båda organisationerna söker man ett visst beteende hos 

sina anställda och vill att de skall anpassa sig till de normer och värderingar som finns. 

Detta gör även att kontrollen underlättas (Ahrne 1994).  

 

Det som gör att individens karaktär krackelerar är enligt Sennett (1999) att hon inte kan 

finna svar på frågan om vem som behöver henne. Det som då krävs av individen är att 

hon uppfyller de krav på meriter som organisationen ställer. Dessa krav beror på 

organisation och delas i uppsatsen upp i formella och informella meriter. De formella 
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meriterna är lättare att definiera och kan ofta styrkas med intyg. De informella meriterna 

däremot är mer subtila. 

 

Då en organisation anställer en individ är det på grund av att den har ett behov av det 

och att individen uppfyller detta behov. Ofta kräver detta behov att individen uppfyller 

formella krav. Det är även viktigt för organisationen att den som anställs passar in och 

därigenom uppfyller de informella kraven. Detta betyder att endast de utvalda som 

organisationen anser uppfyller dessa krav får medlemskap (Ahrne 1994). En sökande 

blir anställd, får medlemskap, i en organisation för att hon har något att ge 

organisationen som den saknar (Homans 1961). Organisationen utövar kontroll genom 

att bestämma vad som skall krävas för medlemskap och vill ha ut så mycket den kan i 

förhållande till vad den kan ge medlemmen. Det som individen kan erbjuda organisation 

kan till exempel vara kompetens, personlighet, tillgänglighet eller kunskap. Vad 

organisationen letar efter i en eventuell framtida medlem är olika.  

 

6.2 Anställningsbarhet 

Sennett (1999) menar att individens karaktär förändras på grund av kravet på 

flexibilitet. Denna förändring i karaktären kan yttra sig i att individen ställer upp på de 

krav organisationer har genom att till exempel uppdatera eller bredda sin kompetens så 

att hon uppfyller de formella meriter organisationer kräver. Organisationers krav att 

vara flexibel kan göra att de även kräver flexibilitet från arbetssökande och detta ingår i 

de informella meriterna. 

 
 
De egenskaper organisationen vill ha av sina anställda måste inte nödvändigtvis vara 

flexibilitet på det sättet att hon är benägen att flytta på sig och byta arbete ofta. 

Kortsiktigheten i den flexibla världen är inte det bästa för alla organisationer. I 

organisation B ser man negativt på all personalomsättning eftersom det tar lång tid för 

en nyanställd att komma in i arbetet och generera vinst för företaget. Man ser alltså inte 

kortsiktigheten i den nya kapitalismen som positivt för sin egen organisations del. 

Budfirma C har mycket hög personalomsättning och detta kostar också pengar, även om 

startsträckan inte är så lång. Det måste inte vara så att alla organisationer är ute efter en 
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individ av den flexibla världen och alla organisationer vill inte ha kortsiktighet från sina 

anställda.  

 

6.3 Utbyte 

Sennett (1999) menar att relationen mellan insats och belöning förändras. Detta skulle 

kunna medföra att organisationen kan kräva mer av individen vad gäller till exempel 

flexibilitet eftersom det kan ses på som en informell merit och något organisationen 

skall kunna kräva av sökande. Organisationen på dagens arbetsmarknad har möjlighet 

att kräva mycket av individen, men har också krav på sig att själv överleva i den nya 

världen. Socialförvaltning A har regler vad gäller anställningsförfarandet som gör att 

organisationen inte är lika flexibel som företag inom den privata sektorn. När 

organisationen har en ledig tjänst finns klara riktlinjer för vem som skall få denna och 

det gör att organisationen inte har möjlighet att välja vem de vill ge tjänsten till.  

 

Då organisationen eller medlemmen inte tycker att de får tillräckligt mycket för sin 

insats, uppstår en konflikt och en av parterna kommer att avsluta samarbetet om detta 

fortsätter (Homans 1961). Organisation A kan erbjuda sina medlemmar trygghet 

eftersom de har regler som styr anställningen. Högt upp i organisationen gäller dock 

inte dessa på samma sätt, men då kräver organisationen också mer utbildning och 

kompetens av sina medlemmar. 

 

Ahrne (1994) tar upp krafter som verkar i och utanför organisationen. En av krafterna 

som gör att medlemmarna kommer tillbaka är dess resurser. Krafterna som drar 

medlemmarna inåt är i budfirma C få. Den kan inte erbjuda sina medlemmar 

heltidstjänster, arbete utförs ensamt nattetid och lönen är låg. Budfirma C lider av hög 

personalomsättning eftersom medlemmarna känner att de inte får ut tillräckligt för 

insatsen. Organisationen möter inte de krav som medlemmarna har, men så länge de 

inte får eller kan få anställning någon annanstans stannar de. I tider då organisationen 

behöver nya medlemmar krävs det att den erbjuder mer. För en individ som har en 

efterlängtad kompetens och tror sig enkelt kunna få anställning i en annan 

arbetsorganisation, verkar detta som en kraft utåt. Det är lättare för den personen att 

lämna organisationen hon befinner sig i. För individer som inte har en önskvärd 
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kompetens, utbildning eller personlighet på arbetsmarknaden och därför inte skulle ha 

lätt att hitta ett nytt arbete verkar detta som en kraft inåt organisationen som gör att hon 

är mer benägen att stanna kvar. 

  

Ahrne (1994) menar att för att organisationen skall bli starkare och effektivare vill 

medlemmarna se till att de hela tiden får den egendom och de tillgångar som är viktiga 

för arbetet. Budchef C menar att detta är en begränsning i den organisation hon 

företräder. Hon vill ge de anställda det de behöver för att utföra sitt arbete, men känner 

inte att ledningen tillåter detta. För att organisationer skall bli starkare väljer de 

medlemmar som har de meriter eller egenskaper som kan gynna organisationen och 

därigenom gör den starkare och mer hållbar.  

 

Det kravet på flexibilitet som Sennett (1999) tar upp gör att individens karaktär 

förändras eftersom arbetslivet i den nya kapitalismen går mot allt mer kortsiktighet. 

Individen tvingas acceptera att vägen till framgång inte är samma på arbetet som i 

familjelivet. Då relationen mellan insats och belöning förändras kan organisationer 

kräva flexibilitet av individen för att uppfylla de formella och informella meriter som 

ställs upp. Förhållandet mellan det som organisationen får av individen och det den ger 

sina anställda är i den nya världen förändrat. Denna kortsiktiga satsning Sennett tar upp 

där flexibilitet är nyckelordet beskrivs i skogskoncern D som att organisationen erbjuds 

den efterfrågade kompetensen av den sökande, men även att hon är beredd på att bredda 

denna och har möjlighet eller vilja att byta arbete inom koncernen. Personalchef D 

menar att det i organisationen finns flera som inte uppfyller detta, men ändå utför ett bra 

arbete. Varje anställd måste i en föränderlig värld vara användbar för organisationen så 

att hon kan omplaceras om det skulle behövas.  

 

Respondenterna har inflytande i organisationen eftersom de tar beslutet om vem som 

skall anställas. Men detta inflytande beror på vissa saker. Enhetschef A har vad gäller 

anställning till fasta tjänster lite inflytande på grund av de regler som styr. Revisor B, 

budchef C och personalchef D kan i stort sett välja fritt bland sökanden, men begränsas 

i sin valmöjlighet av de formella och informella meriter de vill ha uppfyllda.  
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7. Diskussion 

7.1 Medlemskap 

Medlemskap är frivilligt, men det står i relation till hur efterfrågad individens 

sammanlagda kompetens är på marknaden. Sökande blir invald i organisationen för att 

hon har något organisationen saknar. Den bäst lämpade för en tjänst uppfyller de krav 

på formella och informella meriter som organisationen har satt upp. 

 

En blandad arbetsgrupp vad gäller ålder och kön är enligt respondenterna att föredra, 

och beror på vad organisationen behöver till en viss tjänst. Trots detta strävar 

organisationerna efter en viss konformitet och arbetar inte aktivt för att förändra 

snedfördelningen. Två av organisationerna har snedvriden könsfördelning på grund av 

organisationens karaktär och inriktning. Budchef C anställer gärna invandrare eftersom 

det är lättare att få dem att stanna inom organisationen. Enhetschef A ser också det som 

en merit att vara född utomlands på grund av att det i samhället finns många 

utlandsfödda och det bästa är om de som arbetar i omsorgen representerar 

omsorgstagarna. Funktionshinder skulle fungera i alla organisationerna för de tjänster 

där fysiskt arbete inte krävs. Enhetschef A anställer endast till fysiskt krävande arbete. 

Revisionsbyrå B har ingen fysisk aktivitet i sina befattningar. Psykiska funktionshinder 

ses på som problem då de gör att arbetet påverkas och inte kan utföras som önskat, men 

respondenterna betonar att det vid anställningsintervjun inte går att se på en individ om 

denne har psykiska problem.  

 

7.2 Anställningsbarhet 

Den makt och auktoritet från arbetsgivaren som den anställde är underordnad är 

beroende av huruvida individens kompetens är eftertraktad och hur arbetsmarknaden ser 

ut. Anställning bottnar i rörelsefrihet, men detta beror på vad man som individ har att 

erbjuda andra organisationer i form av kompetens. Det beror även på hur 

arbetsmarknaden ser ut, om det är köparens eller säljarens marknad. Då köparens villkor 

råder kan organisationer ställa höga krav på de sökande. I de fall säljaren har fördel kan 

de kräva de resurser de anser utbytet vara värt. Jag anser inte att fenomenet med 
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köparens respektive säljarens marknad måste följa den totala arbetsmarknadens 

generella svängningar, utan skulle också kunna ses utifrån en enskild organisations 

perspektiv. Då en organisation behöver tillsätta en tjänst kan de vara tvungna att sänka 

sina krav för att få möjlighet att anställa någon, eller kan de höja kraven för att de har 

många sökande till en tjänst.  

 

Det personliga intrycket är avgörande för om den sökande får tjänsten, men vad som 

avgör är svårt att definiera. En känsla för personen och tron om att den sökande skall 

passa in i organisationen representerar det respondenterna anser viktigt. I skogskoncern 

D finns organisationskulturen beskriven och den rätta personen ställer upp på denna. Jag 

frågar mig dock om det verkligen går att beskriva organisationskulturen för någon och 

be denne ställa upp på den och även om en chef verkligen kan göra detta och veta vad 

kulturen innebär. Revisor B söker konformitet och eftersom det är ointressant för henne 

att anställa någon som slutar inom ett par år stödjer denna organisation inte flexibilitet i 

den mening att en person är flyttbar på arbetsmarknaden.  

 

Den enhetlighet och uppdelning som finns i organisationer kan gestalta sig i att 

enhetligheten är den kultur som råder, medan uppdelningen är beroende av vad 

medlemmen har att erbjuda organisationen. Känslan och tron om att den sökande skall 

passa in i organisationen är av stor vikt vid anställningen. De organisationer som har 

möjlighet till det lägger stor vikt vid att dess medlemmar skall passa in i organisationen 

och inte avvika från normen.  

 

De krav organisationen ställer på individen är en förlängning av det föränderliga 

samhällets krav på organisationen. Individens flexibilitet ligger i att möta 

organisationens föränderliga krav vad gäller formella och informella meriter. Alla 

organisationer söker inte kortsiktighet i sina medlemmar. Organisationen väljer ut sina 

medlemmar, men dess urval skiljer sig beroende på dess resurser. Summan av den 

eftertraktade kompetens eller utbildningen och de informella krav organisationen ställer 

på den sökande är det som avgör. Organisationerna har olika krav på flexibilitet och vill 

i vissa fall inte ha flexibilitet i form av hög personalomsättning eller att organisationen 
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själv ska flytta på dig, men de vill ha flexibilitet vad gäller till exempel kompetens hos 

medlemmarna.   

 

Anställningsbarhet är beroende av det organisationen har att erbjuda. Beroende på 

organisationens utformning ställer den olika krav, både informella och formella, på sina 

framtida medlemmar. Anställningsbarheten ser olika ut.  

 

7.3 Utbyte 

I utbyte för sin arbetsinsats får medlemmen lön och andra förmåner. En individ som har 

en eftertraktad kompetens kan kräva mer i utbyte av organisationen och på grund av 

detta kommer organisationen vara tvungen att ge den anställda mer. Hög 

personalomsättning kan tyda på att organisationen ger för lite till sina medlemmar i 

utbyte mot deras arbetsinsats. Budchef C anställer ofta invandrare som annars har svårt 

att komma in på arbetsmarknaden för att de i vissa fall inte anses ha tillräckligt mycket 

att erbjuda. I budfirma C är dessa individer anställningsbara eftersom det organisationen 

vill ha från sina medlemmar är just tillgänglighet och långsiktighet. Alla organisationer 

kräver inte medarbetare av den föränderliga världen och den nya kapitalismen.  

 

Centripetalkraften, den kraft som får medlemmarna att stanna kvar i organisationen, är 

dess resurser. Men hur stark kraften är beror även på vilka alternativ som finns. För 

organisationens del stärks centripetalkraften där medlemmarna är lika. Då 

arbetsmarknaden gör det enkelt att ta ett annat arbete verkar en kraft utåt, 

centrifugalkraften. Organisationen måste kontrollera detta med hjälp av lojalitet från 

medlemmarna eller belöningar. I en organisation som inte ger sina medlemmar 

tillräckligt med resurser finns denna kraft även om arbetsmarknaden inte är ljus. Det 

uppstår en konflikt då en av parterna inte anser sig få ut lika mycket som sin insats. 

Detta kan vara en anledning till hög personalomsättning.  

 

Utbytbarhet är beroende av organisationen och hur utbytbar en medlem är beror på vad 

hon har att erbjuda organisationen och hur svårt det är för organisationen att hitta en 

likvärdig medlem. Vad organisationen ger sina medlemmar beror på vad individen har 

att ge organisationen samt om individen anses vara eftertraktad på arbetsmarknaden. 
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Utbytet måste ställas i relation till detta. Enligt budchef C kan anställningsbarhet för just 

den specifika organisationen vara att en person inte är anställningsbar för så många 

andra och detta kan då ses som en merit.  

 

Trots chefernas medvetenhet om arbetsmarknadens och samhällets mönster och 

strukturer arbetar de speciellt aktivt för att förändra eller motarbeta dessa, utan ser 

främst till sin egen organisation då de anställer.  

 

7.4 Avslutning 

Eftersom organisationerna är olika vad gäller till exempel styrning, ägande, storlek och 

resurser ser definitionen av medlemskap, vad som ses som anställningsbarhet för den 

specifika organisationen samt utbytet, de krafter som verkar utåt respektive inåt olika ut 

i organisationerna. 
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