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Sammanfattning 
Högre utbildning har under längre tid diskuterats i relation till arbetsmarknaden, där kraven på 

anställningsbarhet under det senaste decenniet blivit mer uttalat. Dock ifrågasätts 

högskoleutbildningens utformning och dess relevans för arbetslivet, då mycket av 

undervisningen fokuserar på abstrakta teorier istället för konkreta metoder. Detta dilemma 

dyker även upp inom de utbildningar som ska forma personalvetare. Intresset i denna studie 

mynnade därför ut i att undersöka lärares samt studenters förväntningar och upplevelser av 

utbildningsinnehåll och anställningsbarhet inom ett personalvetarprogram. Vår studie baseras 

på åtta intervjuer, fyra stycken inom respektive grupp, och visar att studenterna i regel har ett 

mer kortsiktigt perspektiv på vad personalvetarutbildningen önskas resultera i, där det finns en 

önskan och förväntning om att undervisningen ska vara mer praktisk. Detta resultat ligger i 

linje med våra föreställningar och den tidigare forskning som vi tagit del av. Lärarna däremot 

har ett mer långsiktigt perspektiv där utbildningen genom sin teoretiska anknytning ska leda 

till personlig utveckling samt kritiska reflektioner. Personlig utveckling i form av ökade 

allmänna kunskaper framkom överraskande nog även hos studenterna, dock inte lika tydligt. 

Slutligen kunde en tydlig koppling mellan anställningsbarhet och högre utbildning urskiljas, 

där begreppen samspelar med varandra. Utbildning uttrycks vara det mest centrala i 

anställningsbarhet då individen därigenom erhåller viktiga kompetenser och färdigheter för 

det kommande arbetslivet. Andra faktorer som framkom vara viktiga för en individs 

anställningsbarhet sammanfattas i kategorierna arbetslivserfarenhet, relevanta kompetenser 

samt personliga egenskaper. 
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Kapitel 1 

I det inledande kapitlet presenteras studiens bakgrund och följs sedan av studiens syfte, 

frågeställningar samt avgränsningar. Även relevanta begrepp för studien förtydligas.  

 

Kapitel 2 

I andra kapitlet redogörs för tidigare forskning inom områdena utbildning och 

anställningsbarhet. 

 

Kapitel 3 

I studiens tredje kapitel redogör vi för studiens teorianknytning som presenteras i form av tre 

perspektiv på högre utbildning. 

 

Kapitel 4 

I fjärde kapitlet förklaras studiens datainsamlingsmetod och uppkomsten av vald metod. Här 

presenteras vårt vetenskapliga perspektiv, studiens urval samt studiens tillförlitlighet och 

giltighet. 

 

Kapitel 5 

Kapitel fem redogör för vårt empiriska material, alltså vad som framkommit under våra 

intervjuer. 

 

Kapitel 6 

Studiens avslutande kapitel inleds med en diskussion och jämförelse mellan det empiriska 

materialet, tidigare forskning och vår teoretiska utgångspunkt. Sedan kommer studiens 

slutsatser, en metoddiskussion samt fortsatt forskning inom ämnet att redovisas. 
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1 INLEDNING 
I detta avsnitt presenteras studiens bakgrund, det vill säga hur valt ämne och problemområde 

är relevant inom arbetsvetenskapen. Även studiens syfte och frågeställningar samt 

avgränsningar redogörs.  

1.1 Bakgrund 

Idag väljer allt fler individer att utbilda sig på eftergymnasial nivå, där högre utbildning ses 

som det ultimata sättet att nå framgång på arbetsmarknaden. Även arbetsgivare söker i högre 

grad efter högskoleutbildad arbetskraft, där en högskoleutbildning snarare är ett krav än ett 

önskemål. Utbildning ses oftast med positiva, optimistiska ögon där den betraktas vara en 

investering som genererar ekonomisk och social avkastning för såväl individ och organisation 

som samhälle (Alvesson 1999, ss. 225–227). Eftergymnasial utbildning stöter dock på allt mer 

kritik från näringslivet, som kräver att utbildningarna får en alltmer arbetsmarknadsanpassad 

grund (Löfgren Martinsson 2008, ss. 1–3). I relation till detta har senare delen av 1900-talet 

präglats av diskussioner kring begreppet livslångt lärande och huruvida detta ska underlätta 

individers fortlöpande utbildningsmöjligheter (Ekstrand & Nordin 2007, s. 110). Även inom 

denna diskurs har en förändring skett, där fokus på individens personliga utveckling har 

åsidosatts för ett lärande präglat av anpassning efter arbetsmarknadens ökade krav på 

flexibilitet och individens bidrag till den samhällsekonomiska utvecklingen (Ekstrand & 

Nordin 2007, s. 112).    

 

Därmed är diskussionen om utformningen av högre utbildning och vad den önskas resultera i 

mycket aktuell. Aktörer inom den högre utbildningen har i och med kritiken från arbetslivet 

och studenters krav på att bli attraktiva arbetstagare tvingats att tänka över dessa frågor 

(Lindberg 2016, s. 95). Högskoleverket (2004, s. 12) förespråkar att högskoleutbildningar ska 

ha nära kontakt med arbetslivet i form av exempelvis mentorskap, praktikföretag, 

gästföreläsare eller studiebesök. Utbildningens utformning och utveckling kan därigenom 

gynnas eftersom arbetslivets kunskap kan förvaltas samtidigt som eventuella förändringar 

inom ämnesområdet kan upptäckas (Högskoleverket 2004, s. 12). Dessutom har 

anställningsbarhet kommit att bli ett centralt begrepp i diskussionen om högre utbildning och 

dess syfte samt utformning, där antagandet är att utbildning ska kvalificera individen inom 

vissa specifika områden (Haake & Löfgren Martinsson 2016, s. 139). Enligt Universitets- och 

högskolerådet (2016) brukar anställningsbarhetsbegreppet inom diskussionen om högre 

utbildning härledas till Bolognadeklarationen som kom år 1999, trots att begreppet inte direkt 

uttalas där. Deklarationen fokuserar på att öka och främja mobilitet inom den högre 

utbildningen i Europa (Universitets- och högskolerådet 2016), och anställningsbarhet 

framkommer implicit som en väsentlig del och förespråkas som ett viktigt mål inom 

utbildningsvärlden.  

 

Givetvis finns det kritiker: lärare, anställda och forskare ifrågasätter tolkningen av 

anställningsbarhet och de implementeringar som utförts (Lindberg 2016, s. 95). Således finns 

det många som verkar inom den akademiska världen som är kritiska mot anställningsbarhet 

som mål i högre utbildning. Dock efterfrågas mer praktiska kunskaper och färdigheter som 

direkt kan appliceras i dagens organisationer av såväl arbetsgivare som studenter. Därmed har 

ett tydligt dilemma uppstått mellan de som verkar inom akademin och arbetsmarknad samt 

studenter (Lindberg 2016, s. 96). Samma spända förhållande återfinns inom de utbildningar 

som ska skapa framtidens personalvetare (Haake & Löfgren Martinsson 2016, s. 139). 

Arbetslivet och samhällsutvecklingen är viktiga faktorer till förändringar inom HR-området 
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och HR-yrket, och bör därför även enligt Högskoleverket (2004, s. 63) beaktas i 

personalvetarutbildningen samt dess utformning och utveckling. 

 

Idag finns personalvetarutbildningen på 15 högskolor och universitet runt om i landet, och har 

alla liknande namn: personalvetarprogrammet, personal- och arbetslivsprogrammet, 

arbetsvetenskapliga programmet eller dylikt. Den anses inte vara en helt formell 

yrkesutbildning utan antar en mellanform där det finns ett akademiskt fokus, men med 

inriktning på ett särskilt yrkesverksamhetsområde. Personalvetaryrket är mångsidigt och 

arbetsuppgifterna komplexa där individer kan arbeta med allt ifrån operativa till strategiska 

arbetsuppgifter. En väsentlig del i personalvetarens arbetsuppgifter är att arbeta med 

personalutveckling, även kallat Human Resource Development (HRD) (Haake och Löfgren 

Martinsson 2016, s. 139). Det kan innefatta allt från bemanning till avveckling där 

mellanskiktet fylls av sysslor som rör de som är anställda, chefer och andra aktörer inom 

företaget (Granberg 2011, s. 17). Därför krävs det att utbildningarna förser studenterna med 

en bred kunskapsbas som även i viss mån ska leva upp till arbetsgivares samt studenters krav 

på anställningsbarhet (Haake och Löfgren Martinsson 2016, s. 140).  

 

Det lämnar oss med föreställningen om att personalvetarutbildningens utformning inte lever 

upp till de förväntningar studenter och arbetsgivare har idag, då anställningsbarhet är ett 

begrepp som tagit mer och mer plats. Men vad förväntar sig egentligen studenterna av 

utbildningens innehåll och utformning? Och vad förespråkar lärarna inom ämnet? Intresset i 

denna studie är att försöka ge en bild av vilka förväntningar och upplevelser studenter och 

lärare inom ett personalvetarprogram har på utbildningens innehåll, men även hur högre 

utbildning eventuellt samverkar med anställningsbarhet. Med hjälp av tre perspektiv, 

bildnings-, nytto- samt konkurrensperspektiven, hoppas vi kunna öka förståelsen för de 

nyanser och svar som framkommer i studien angående högre utbildning och 

anställningsbarhet.  

1.2 Syfte och frågeställningar  

Syftet med denna studie är att undersöka studenters samt lärares förväntningar och 

upplevelser av utbildningsinnehåll och anställningsbarhet inom ett personalvetarprogram. 

 

Frågeställningar: 

 Vilka förväntningar har studenter och lärare på personalvetarprogrammets innehåll? 

 Vad anser studenter och lärare är ett önskvärt resultat av personalvetarprogrammet? 

 Vilka kompetenser anses attraktiva på arbetsmarknaden av studenter och lärare inom 

personalvetarprogrammet? 

1.3 Avgränsningar  

Vår studie är avgränsad till fyra studenter och fyra lärare som verkar inom ett 

personalvetarprogram på en mellanstor högskola i Sverige. Deras tankar och förväntningar 

kring relationen mellan utbildning och anställningsbarhet är grunden för denna studie.  

1.4 Begreppsprecisering 

1.4.1 Anställningsbarhet 

Anställningsbarhet är ett komplext och flerdimensionellt begrepp som i denna studie 

definierar som möjligheten för individer att få ett arbete genom de kompetenser och 

kvalifikationer som förvärvats genom utbildning (Nilsson & Viberg 2016, ss. 37–38). Vårt 
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fokus kommer ligga på ett mikroperspektiv där vi undersöker individers upplevda 

anställningsbarhet. 

1.4.2 HR/HRM 

HR(M) är en förkortning av det engelska begreppet human resources (management) och 

betyder i grunden “alla frågor i företaget som rör de anställda” (Granberg 2011, s. 17). HR-

begreppet kommer i denna studie användas synonymt med ordet personalvetare då detta 

lättare kan relateras till beteckningen personalvetarutbildning. 
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2 TIDIGARE FORSKNING 
Under denna rubrik kommer forskning som tidigare gjorts inom områdena utbildning och 

anställningsbarhet att presenteras. Först redovisas tidigare studier inom utbildning och 

sedan redogörs forskning inom ramen för anställningsbarhetsbegreppet och vad som anses 

göra en individ anställningsbar. 

2.1 Utbildning  

2.1.1 Livslångt lärande 

Livslångt lärande är ett begrepp som under 1990-talet blev ett samlingsbegrepp för en 

utvidgad och ny syn på lärande. Begreppet fick ett tydligare fokus på lärande som inte endast 

begränsas till formell utbildning, utan även ett lärande som sker utanför skolans värld lyftes 

fram (Ekstrand & Nordin 2007, s. 112). Med andra ord är livslångt lärande individens 

förmåga att lära under hela sin livstid och i alla miljöer (Askling, Christiansson & Foss-

Fridlizius 2001, s. 15). Inom politiska dokument tycks det livslånga lärandet knytas till 

individen och att människor genom detta ska bidra till samhällets ekonomiska utveckling samt 

öka nationens bruttonationalprodukt (BNP) (Ekstrand & Nordin 2007, s. 110).  

 

Ekstrand och Nordin (2007, s. 113) ser dock att det finns en risk att det livslånga lärandet 

reduceras till att endast handla om att anpassa sig efter yttre förutsättningar, eftersom 

samhället belönar flexibilitet inom organisationer och på arbetsmarknaden på bekostnad av 

individens frihet. En del av det livslånga lärandet är att kunna ta egenansvar och lära sig att 

möta de ökade kraven på flexibilitet som existerar på arbetsmarknaden. En förändring har 

alltså skett från att livslångt lärande tidigare handlat om individens personliga utveckling till 

att nu istället handla om anpassning och lärande. Det handlar om ett anpassat lärande som 

styrs av yttre faktorer och som inte tar sin utgångspunkt i individens egen vilja och 

strävanden. Därmed ställs höga krav på individen att uppfylla en roll för den 

samhällsekonomiska utvecklingen. Dock behöver ett lärande som fokuserar på att uppfylla 

arbetsmarknadens behov inte alltid gå emot individens egna vilja, dock är risken för ett sådant 

utfall hög (Ekstrand & Nordin 2007, s. 114). 

2.1.2 Utbildning som en del av personalvetares livslånga lärande 

Personalvetare är en yrkesgrupp som har fått utstå mycket kritik under årens lopp. Yrkets 

relevans ifrågasätts ständigt då rollen är komplex eftersom den både har de anställdas samt 

ledningens perspektiv att ta i beaktande (Löfgren Martinsson 2008, ss. 85–86). Då 

personalvetarprogrammet är en bred utbildning med många möjligheter på arbetsmarknaden 

är det många personalvetare som upplever att de har svårt att vara konkurrenskraftiga. Det 

finns i och med detta krav från personer sysselsatta inom personalvetarområdet på mer 

specialisering och större fokus på en tydligare definition kring yrket för att kunna stärka 

identiteten kring yrkesgruppen. Dock finns det en risk att yrkesområdet då blir alltför snävt 

och utvecklingen inom området påverkas negativt (Löfgren Martinsson, 2008 ss. 108–109). 

Det har också visat sig att de resurser som läggs på högre utbildning för att minska gapet 

mellan utbildning och arbetsmarknad inte resulterar i någon avsevärd förändring. Istället visar 

det sig att de kompetenser som arbetsgivare kräver måste läras ut på den specifika 

arbetsplatsen då arbetsgivare oftast efterfrågar så pass specifik kunskap att den endast är 

knuten till den arbetsplats de arbetar på (Löfgren Martinsson 2008, ss. 118–119). 

 

Till skillnad från Ekstrand och Nordin (2007, s. 110) som betonar livslångt lärande i termer av 

ekonomisk vinning anser Löfgren Martinsson (2008, ss. 176–179) att det handlar om att 
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individen ska utvecklas personligen. Hon fortsätter med att beskriva att anställningsbarhet är 

exempelvis en process som ligger inom ramen för livslångt lärande. Utbildning i allmänhet, 

och personalvetarutbildningen i synnerhet, är en del av det livslånga lärandet där individerna 

får komma i kontakt med sammanhang och uppgifter som lär dem olika förhållningssätt 

kopplat till det framtida yrket. Detta kommer sedermera ge individerna de kompetenser som 

arbetet kräver, vilket i sin tur kommer hjälpa dem i deras personliga utveckling. Utbildningen 

bidrar också till att utveckla deras kunskaper i att kunna urskilja olika perspektiv på 

omvärlden samt uttrycka sig väl i både tal och skrift. Dessa verktyg kommer också kunna 

hjälp framtida personalutvecklare att ta till sig de färdigheter som krävs för att utföra 

kommande uppgifter på arbetsplatsen (Löfgren Martinsson 2008, ss. 176–179).  

2.1.3 Motiv till högre utbildning 

Puaca, Theandersson och Carlén (2017, s. 205) undersöker personalvetarstudenters tankar 

kring utbildning och arbete. En undran i studien är om studenternas motiv korrelerar med 

nutidens konsumtionsorienterade målsättningar inom högre utbildning (Puaca, Theandersson 

& Carlén 2017, s. 205).  

 

I undersökningen ombads personalvetarstudenterna att rangordna ett visst antal motiv till valet 

av utbildning. Resultatet visar att de motiv som är högst prioriterade bland 

personalvetarstudenter är ökad kunskap och anställningsbarhet. Det finns höga förhoppningar 

på att utbildningen ska generera i anställningsbarhet, formella meriter samt hög lön. Detta 

resultat kan indikera på ett konsumtionslikt synsätt, där utbildning ses som en handelsvara 

med formella kvalifikationer på arbetsmarknaden och fungerar som ett medel för materiellt 

och socialt utbyte. Samtidigt visar resultatet att det även finns ett stort intresse för 

utbildningens innehåll där ökad kunskap och självförverkligande eftersöks. Detta kan peka på 

att resultatet har en mer innehållsfokuserad karaktär, där utbildningens innehåll och vad det 

bidrar till är betydande motiv (Puaca, Theandersson & Carlén 2017, s. 216).  

 

Studien framhåller att personalvetarstudenter söker social trygghet och stabilitet genom 

utbildning. En övervägande del av resultatet visar att utbildningsinnehåll, personlig 

utveckling, social eller organisatorisk förändring genom arbete samt trygghet är de viktigaste 

motiven till att utbilda sig på högre nivå. Samtidigt betonas även anställningsbarhet, karriär 

och hög lön (Puaca, Theandersson & Carlén 2017, s. 220). Anledningen och meningen med 

en utbildning är med andra ord mer än enbart ett examensbevis. Den fungerar även som ett 

medel att tillgodose social och personlig utveckling, vilket innefattar trygga, stabila och 

stimulerande arbeten. 

2.1.4 Utbildning som konsumtionsvara 

Liksom Puaca, Theandersson och Carlén (2017, s. 216) diskuterar även Molesworth, Nixon 

och Scullion (2009, s. 277) att dagens högskolor och universitet blivit fler samt att antal 

studenter ökat kraftigt. Denna tillväxt har medfört att lärosäten blivit mer lika aktörer på en 

marknad som handlar efter ekonomisk nytta. Där konkurrerar de om studenter och måste hela 

tiden värna om sitt varumärke, något som tidigare inte varit nödvändigt i samma grad. 

Utvecklingen har resulterat i att studenterna genom utbildningen i högre grad strävar efter ett 

konsumentverktyg som de sedan kan använda för att få ett bra arbete efter studierna. Denna 

utveckling ses som problematisk då det kan medföra begränsningar där studenter hellre 

studerar endast för att få ett examensbevis än att få kunskaper inom sitt valda ämne 

(Molesworth, Nixon & Scullion 2009, ss. 277–278).  
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Molesworth, Nixon och Scullion (2009, s. 279) menar att majoriteten av studenterna inom 

högre utbildning inte ser studierna som ett sätt att öka sina kunskaper och på så sätt utvecklas 

som människa. Istället vill de få en examen för att kunna konkurrera på arbetsmarknaden och 

få ett välbetalt jobb efter studierna. Studien visar att det inte ligger i studenternas intresse att 

utveckla sina färdigheter, om det inte leder till att bli en mer anställningsbar individ. Ökad 

anställningsbarhet ses överlag som den nutida högre utbildningens primära mål och syfte 

(Molesworth, Nixon & Scullion, 2009, s. 279). 

 

Problematiken i konsumtionskulturen inom utbildningsväsendet är att det förutsätter en 

marknad där människor blir till varor (Molesworth, Nixon & Scullion 2009, s. 279). Individer 

blir konsumtionsvaror vars värde styrs av företagens efterfrågan. Människors reflexiva tankar 

och det kritiska tänkandet hamnar i skuggan av de idéer som kan köpas av aktörerna på 

marknaden. Detta har exempelvis resulterat i att lärosätenas framgång idag mäts i antalet 

individer utbildningarna attraherar och antalet examinerade studenter, helst examinerade i 

utbildningar som genererar ett arbete efter studierna. Det har också visat på en utveckling där 

individer vill nå goda resultat och framgång med ingen eller mycket liten ansträngning. 

Utbildningar måste i och med detta hela tiden uppdatera sitt innehåll för att kunna möta dessa 

passiva studenter, men samtidigt också erbjuda utrymme och tid för reflektion för de studenter 

som vill utmanas och utvecklas personligen. Marknadsanpassning inom utbildningsväsendet 

kan medföra stora negativa konsekvenser. Ett exempel är att utbildningars fokus skiftar från 

bildning till explicit önskan om ökad anställningsbarhet vilket innebär att kunskaper inom 

teori och fördjupad förståelse reduceras (Molesworth, Nixon & Scullion 2009, ss. 279–281). 

 

Lärarnas roll i denna marknadsanpassade utbildningsvärld är svår och problematisk då deras 

vilja att möta och ge alla studenter den tid de förtjänar går emot marknadens efterfrågan på 

effektivitet och studenternas önskan om maximal vinst med så liten insats som möjligt. I 

slutändan leder det till att lärarna, om än motvilligt, ger efter för vad konsumentorienterade 

studenter efterfrågar, istället för att uppmuntra till reflektion och kritiskt tänkande. Svaga 

studieresultat och underkända studenter kan slå tillbaka på högskolan eller universitetet och 

medföra lägre antal ansökningar, och på så vis även sämre ekonomisk och institutionell vinst. 

Lärarna sitter alltså i en trängd sits där de kan påverka skolans framgång eller undergång. Om 

de skulle underkänna eller neka studenter skulle de studenterna i sin tur kunna gå till en 

konkurrent för att nå sitt mål (Molesworth, Nixon & Scullion, 2009 ss. 282–283).  

 

En marknadsanpassad konsumentbaserad utbildningsform leder till att värdet av reflexiv 

kunskap minskar allt mer. Nya teknologier har lett till att uppsökandet av information 

underlättats, men det kan också skapa en urholkning av djupare förståelse om förmågan till 

kritiskt tänkande minskar i samhället. Detta medför diskussioner kring vad ett examensbevis 

egentligen står för, om kritiska och reflekterande faktorer reduceras. Utvecklingen kan leda 

till okritiska individer som inte kan förstå sammanhang eller analysera olika trender eller 

situationer (Molesworth, Nixon, Scullion 2009, s. 284). Lösningen på detta problem, enligt 

Molesworth, Nixon, Scullion (2009 s. 286), ligger i att lärare inom högre utbildning måste stå 

emot arbetsmarknadens och studenters krav, och istället problematisera lärosätenas 

marknadsanpassning samt sträva mot att minska marknadens dominanta inflytande över dem. 

2.2 Anställningsbarhet 

Anställningsbarhetsbegreppet är inte helt okomplicerat då det kan ses på olika sätt. För att 

förklara begreppet kan det analytiskt delas in i två kategorier: anställningsbarhet i termer av 

färdigheter samt anställningsbarhet bortom färdigheter (Löfgren Martinsson 2008, ss. 48,51). 

Anställningsbarhet i termer av färdigheter innefattar sammanfattningsvis de kompetenser och 
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kunskaper en individ behöver få genom utbildning för att matcha arbetsmarknadens krav 

(Löfgren Martinsson 2008, s. 48). Detta synsätt bygger på rationella antaganden där det 

självklara sättet för att bli anställningsbar är att undersöka vilka specifika kompetenser som 

krävs och efterfrågas på dagens arbetsmarknad samt anpassa högre utbildning utefter detta 

(Löfgren Martinsson 2008, s. 47).  

 

Anställningsbarhet bortom färdigheter inkluderar olika grundläggande förmågor som inte är 

helt enkla att beskriva. Det innefattar hur uppgifter förstås och angrips, att individen utvecklas 

intellektuellt samt hur olika sammanhang upplevs och tolkas. Det handlar om att individen 

ska kunna förhålla sig till de situationer hen möter, våga handla utifrån de teoretiska 

kunskaper som hen besitter samt kritiskt reflektera och dra lärdom av det som individen ställs 

inför (Löfgren Martinsson 2008, s. 51).  

2.2.1 Vad gör en individ anställningsbar? 

Finch m.fl. (2013, s. 683) presenterade fem kategorier vilka ansågs påverka en individs 

anställningsbarhet: mjuka färdigheter, förmågan att lösa problem, arbetsrelaterade färdigheter, 

erfarenheter innan examen och akademiskt rykte. Inom de här kategorierna identifierades 17 

färdigheter som upplevs ha en direkt koppling till anställningsbarhet. De faktorer som 

rankades som viktigast för en individs anställningsbarhet återfanns inom kategorin mjuka 

färdigheter: interpersonell kompetens, lyhördhet, kommunikationsförmåga i tal och skrift 

samt att kunna föra sig professionellt. Vidare rankades även faktorer inom ramen för 

problemlösning högt på listan, i synnerhet kritiskt tänkande, kreativitet samt att vara 

anpassningsbar. De färdigheter som låg längst ner på listan var kännedom om programvaror 

(arbetsrelaterade färdigheter) samt vilket lärosäte en individ har sin examen från (akademiskt 

rykte) (Finch m.fl. 2013, ss. 684,696). 

 

Enligt Berntson, Sverke och Marklund (2006, s. 233) är både kompetensutveckling och högre 

utbildning två faktorer som starkt förknippas med anställningsbarhet. Även villkoren på 

arbetsmarknaden och i arbetsmiljön kan påverka upplevd anställningsbarhet hos individer 

som befinner sig på arbetsmarknaden. Anställningsform, arbetets ergonomiska eller psykiska 

förhållanden och arbetets geografiska placering är exempel på väsentliga villkor för 

anställningsbarhet. Dessutom konstateras det att även konjunkturen på arbetsmarknaden är 

viktig för upplevelsen av anställningsbarhet (Berntson, Sverke och Marklund 2006, ss. 236–

237). 

 

Haake och Löfgren Martinsson (2016, s. 146) undersökte de faktorer personalvetarstudenter 

anser gör en individ anställningsbar. Anställningsbarhet innebar för studenterna att kunna 

svara mot arbetsmarknadens krav och besitta den kompetens som efterfrågas. Även viljan att 

bli anställd och hålla sig aktiv på arbetsmarknaden sågs som centrala faktorer för 

anställningsbarheten. Andra komponenter som kopplades till att vara anställningsbar var att 

ha kunskaper som kan användas i yrket, vara flexibel samt att vara flyttbar (Haake & Löfgren 

Martinsson 2016, s. 146). 

 

De kompetenser som ansågs vara viktiga för en individs anställningsbarhet var att ha rätt 

utbildning, erfarenhet, hög lärande- och utvecklingsförmåga samt att ha ett kritiskt tänkande 

och kunna uttrycka sig professionellt. Även kompetenser som att kunna hantera nya 

situationer, ha social färdighet samt rätt personlighet framkom som avgörande för 

anställningsbarheten. Samtidigt fanns det studenter som uttryckte att själva 

personalvetarutbildningen i sig var mest gynnsam för anställningsbarheten då den genom 
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examensbeviset ansågs visa legitimitet och status, vilket i sin tur gör en individ 

anställningsbar (Haake & Löfgren Martinsson 2016, s. 146).  

2.2.2 Vad gör en examinerad student anställningsbar? 

Holmberg och Johansson (2005, s. 8) skriver om examinerade studenters väg in arbetslivet, 

hur de uppfattar sina möjligheter till jobb samt hur de graderar sin utbildning i förhållande till 

detta. Sex faktorer ansågs ha betydelse för examinerade studenters anställningsbarhet: 

utbildningsnivå, yrkeserfarenhet, möjlighet att flytta, familjesituation, yrkesidentitet samt 

kontaktnät.  

 

Att ha en examen från ett universitet eller en högskola gjorde att möjligheten att få jobb inom 

det kvalificerade området ökade. Dock kunde utbildningsnivån minska chansen att få ett 

okvalificerat arbete, då arbetsgivaren ansåg studenten vara överkvalificerad. Studien visar att 

utbildning ofta inte är tillräckligt för att vara anställningsbar, därför behöver individen också 

ha erfarenhet inom området för att få ett jobb. Studenter med liten eller ingen yrkeserfarenhet 

försökte skaffa detta under studietiden genom exempelvis praktik eller extrajobb. Möjlighet 

att flytta är också viktigt i anställningsbarhetsdiskussionen. Att kunna byta stad för ett arbete 

kan ses som självklart för vissa, medan andra söker jobb inom ett visst geografiskt område. Ju 

mer benägen du är att flytta, desto högre är möjligheten att du får ett arbete, eftersom utbudet 

då blir större. Familjesituationen kan också påverka möjligheten att flytta, men i denna studie 

framkommer även att individen blir mer anställningsbar om hen har barn som passerat 

småbarnsåldern. Att vidare kunna visa på specialisering inom yrkesområdet är en signal till 

arbetsgivaren vad individen kan tillföra organisationen på ett tydligare sätt. Därmed blir 

yrkesidentiteten viktig för anställningsbarheten. En del studenter med examen från en bred 

utbildning valde därför att studera vidare för att bli mer anställningsbara. Till sist ansågs 

individens kontaktnät vara en viktig del i möjligheten till jobb. Genom kontakter kan 

individer få tips på lediga tjänster samt jobberbjudanden. Kontakter och de kontaktnät som 

individen bygger upp ansågs alltså påverka möjligheten till en framtida anställning positivt 

(Holmberg & Johansson 2005, ss. 41–42). 
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3 TEORETISK UTGÅNGSPUNKT 
I detta avsnitt redogör vi för studiens teorianknytning. Här presenteras tre perspektiv på 

högre utbildning vilka är sammanställda av Ola Lindberg. Vår teoriinramning belyser 

centrala dimensioner av utbildningsbegreppet och dess önskvärda resultat. 

3.1 Tre perspektiv på högre utbildning 

Lindberg (2016, s. 96) menar att konflikten mellan å ena sidan studenter och 

arbetsmarknadens representanter, och å andra sidan de som verkar inom akademin på ett eller 

annat sätt, grundar sig i olika sätt att se på högre utbildnings funktion samt betydelsen av 

anställningsbarhet. För att försöka förtydliga och förstå denna problematik presenteras tre 

perspektiv på högre utbildning. Perspektiven är skapade för att förstå intressen, föreställningar 

samt idéer som skulle kunna styra den högre utbildningen, och är nyttoperspektivet, 

konkurrensperspektivet och bildningsperspektivet (Lindberg 2016, ss. 96–97).  

3.1.1 Nyttoperspektivet 

Den grundläggande tanken i nyttoperspektivet är att tydligare förbereda högskolestudenter för 

yrkeslivet. Utbildningen ska skapa “nyttiga” individer vilka ska kunna fungera som effektiva 

kugghjul i organisationer och därmed bidra till verksamhetens ekonomiska och sociala 

välstånd (Lindberg 2016, s. 98). Inom detta perspektiv förväntas forskning bidra med metoder 

som ska förbättra verksamheter genom nytänkande idéer och kunskap om hur processer samt 

organisationer kan göras effektivare och bättre. Enligt tidigare forskning är arbetsgivare 

missnöjda med nyexaminerade studenters kompetenser och önskar att utbildningen försåg 

individerna med kunskaper som gör dem bättre förberedda för konkreta arbetsuppgifter som 

väntar i arbetslivet. Detta är inte helt förvånande då arbetsgivare förmodligen vill lägga så lite 

resurser som möjligt på att introducera och lära upp ny personal. Utbildningen ska, enligt 

detta perspektiv förse individer med möjlighet att utveckla färdigheter till att kunna utföra 

sina arbetsuppgifter. Färdigheterna är efterfrågade från arbetsgivaren och delas ofta in i 

generiska och överförbara färdigheter. Med överförbara färdigheter menas sådana kunskaper 

som inte är knutna till en viss yrkesroll och kan därmed användas i många olika sammanhang, 

som att kunna uttrycka sig väl i skrift. Generiska färdigheter innebär kunskaper som ofta lyfts 

fram i högre utbildning, som logisk och analytisk förmåga, problemlösning, 

kommunikationsfärdigheter samt hitta och behandla information. Utgångspunkterna för vad 

studenterna bör kunna efter avslutad utbildning anses bestå av vad som förväntas i det 

framtida yrket samt vad yrkesutövningen innebär i praktiken (Lindberg 2016, ss. 99–100).  

3.1.2 Konkurrensperspektivet 

Utgångspunkten i det konkurrensbaserade perspektivet är att högre utbildning ska fungera 

som en sorteringsmaskin. Konkurrens ses som en drivkraft för utveckling och förbättring, inte 

bara inom ramen för detta perspektiv utan tanken existerar även i arbetsmarknadens 

verksamheter, samt inom skola och utbildning (Lindberg 2016, s. 100). Konkurrens på lika 

villkor är med andra ord det som driver individers (och verksamheters) utveckling framåt. Att 

studenter får möjlighet att exempelvis välja skola gör att utbildningssystemet utsätts för 

konkurrens, vilket i sin tur leder till att skolan anstränger sig hårdare och att utbildningen 

därigenom blir bättre. Det som eftersträvas i utbildningsdiskussionen är betyg, examensbevis, 

provresultat eller liknande som visar studentens prestation. Med hjälp av dessa visar sig 

studenten vara antingen anställningsbar eller mindre anställningsbar. Konkurrensperspektivet 

menar att utbildning ska innehålla moment som kräver att studenterna måste anstränga sig och 

prestera. Utbildning ska med andra ord vara svårt och färdigheter som engagemang och 

prestationsförmåga premieras. Anhängare av perspektivet menar därmed att examensbevis 
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och betyg har ett högre värde än de kompetenser eller kunskaper som erhålls i utbildningen 

för att individen visat klara att prestera på en hög nivå (Lindberg 2016, ss. 101–102).  

3.1.3 Bildningsperspektivet 

Det tredje perspektivet på högre utbildning är bildningsperspektivet. Syftet med utbildning 

enligt detta perspektiv är att den är något mer än att endast skapa nyttiga individer (Lindberg 

2016, s. 102). Istället är det centrala att utveckla människan till en högre intellektuell varelse, 

där utbildningen karaktäriseras av rationalitet, självständighet samt sökandet efter sann och 

objektiv kunskap. Det betyder att information och verklig kunskap inte är samma sak, där 

sann kunskap är svårtillgänglig samt svår att ta till sig. Därför kan individen uppnå värdefullt 

vetande endast genom hård ansträngning. Sett ur bildningsperspektivet ska lärandet och 

utbildningen bilda individen och göra människans liv rikare. En individ som är fri och bildad 

bär samhällsutvecklingen framåt genom tolerans och kritiskt tänkande. Utbildning ses i detta 

perspektiv som en rättighet, inte ett tvång. Därför kan tänkas att förespråkare av perspektivet 

har svårigheter med att förena en god utbildning med examensbeviset då det sistnämnda anses 

hämma en frigörande process (Lindberg 2016, ss. 102–103). 

3.1.4 Perspektivens inverkan på högre utbildning 

En jämförelse av perspektiven visar tydliga skillnader i synsätten på den högre utbildningens 

syfte, hur lärandet i den bör organiseras samt vilka resultat som önskas (Lindberg 2016, s. 

104). I tabellen nedan presenteras dessa kategorier där utbildningens mål beskriver hur och på 

vilka grunder målsättningar i utbildningen formuleras inom de olika perspektiven. 

Utbildningens genomförande innefattar de idéer som ligger till grund för hur lärande, 

undervisning och examination ska utformas och utbildningens (önskvärda) resultat beskriver 

vilken typ av individ utbildningen skulle vilja skapa (Lindberg 2016, ss. 104–105). 

 

 Nyttoperspektivet Konkurrensperspektivet Bildningsperspektivet 

Utbildningens mål Sätts utifrån 

samhällsenliga och 

arbetsmarknadsmässiga 

behov. 

Sätts utifrån viljan att 

skapa en utmaning. 

Behöver bara ha en vag 

koppling till där 

kunskaperna ska användas. 

Sätts utifrån 

(institutionella) ideal 

om den bildade 

människan. 

Utbildningens 

genomförande 

Uppgifts- och 

lösningsorienterad. 

Starka praktikinslag 

eller realistiska 

övningar (t.ex. case). 

Utmaningar i form av högt 

tempo, disciplin, svårt eller 

omfattande innehåll. 

Material som bildar, 

övningar som tränar 

bildad kommunikation. 

Utbildningens 

(önskvärda) 

resultat 

Den nyttiga: en person 

som helst utan 

introduktion kan utföra 

önskvärda 

arbetsuppgifterna och 

fungera på en 

arbetsplats. 

Den utvalda: en person 

som klarar utbildningen 

eller har de högsta betygen 

och därmed har visat sig 

vara ”av det rätta virket”. 

Den bildade: en person 

som förverkligat sin 

potential eller 

utvecklat sin person 

och sitt intellekt till en 

högre nivå. En fri 

individ.  

Tabell modifierad utifrån Lindberg 2016 s. 104. 
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4 METOD 
I följande avsnitt redogör vi för studiens datainsamlingsmetod och varför vald metod är bäst 

lämpad. Här presenteras studiens vetenskapliga perspektiv, urval samt studiens tillförlitlighet 

och giltighet. Alla steg i hur vi har gått till väga för att samla in studiens material redovisas. 

4.1 Val av metod 

Denna studie utgår från ett fenomenologiskt perspektiv då vi valt att beskriva världen utifrån 

ett subjektivt synsätt. Inom fenomenologin finns inga absoluta sanningar, utan världen består 

av tolkningar. Detta betyder att samma objekt kan uppfattas på flera olika sätt och att det inte 

finns något rätt eller fel i en objektiv mening (Justesen & Mik-Meyer 2011 ss. 17–18). Detta 

perspektiv passar vår studie och gör att det kvalitativa metodvalet lämpar sig bäst eftersom 

våra respondenters tolkningar ger en djupare förståelse kring vårt problemområde (Justesen & 

Mik-Meyer 2011 s. 13).  

 

Studien bygger på semistrukturerade intervjuer för att få mer kunskap om respondenternas 

erfarenheter, känslor och attityder (Kvale & Brinkmann 2009, ss. 15–17). Intervjumetoden är 

relevant då vi ges möjlighet att med hjälp av följdfrågor djupdyka i respondenternas 

erfarenheter och därmed kunna svara på studiens frågeställningar (Bryman 2011, s. 413). Med 

hjälp av studiens mer öppna frågeformulär kan respondenterna göra långa och utförliga 

redogörelser, som vi sedan kan analysera och urskilja mönster inom. Hade frågorna varit mer 

stängda hade en fenomenologiskt inspirerad analys blivit svår att genomföra (Winther 

Jørgensen & Phillips 2000, s. 118). 

 

Ansatsen i undersökningen är induktiv, vilket betyder att studiens forskningsteori baseras på 

det material som samlats in (Bryman 2011, s. 340). I vår studie valdes teori och annan 

relevant forskning efter att vi samlat in vår empiri. Det fenomenologiska perspektivet följer 

generellt en induktiv utgångspunkt, där det förespråkas att studier utförs förutsättningslöst 

utan förutfattade meningar eller teorier (Justesen & Mik-Meyer 2011, s. 20). Detta gör att 

respondenternas resonemang ger oss studiens riktning och teorival. Att genomföra en studie 

som grundas på empiri gör att forskaren går in med sina egna föreställningar. Detta kan leda 

till att fler nyanser kan träda fram mer tydligt i det empiriska materialet än vad de hade gjort 

om en teori legat till grund (Aspers 2011, s. 51). 

4.2 Urval  

De respondenter som valts ut för att besvara studiens syfte är fyra personalvetarstudenter samt 

fyra lärare på ett personalvetarprogram på en medelstor högskola i Sverige. Studenterna går 

fjärde terminen på personalvetarutbildningen. Eftersom vi avsåg att undersöka upplevelser 

och förväntningar kring personalvetarprogrammets utbildningsinnehåll och anställningsbarhet 

föll valet av studenter på dem som studerar andra året inom programmet. Detta för att vi anser 

att de har gått tillräckligt länge på utbildningen för att ha en uppfattning om vad de tycker om 

sina studier, samtidigt som de har en bit kvar till examen. Respondenterna är relevanta för 

undersökningen eftersom de har en stark koppling till studiens frågeställningar där en specifik 

kategori av personer eftersöks (Bryman 2011, s. 350). För att få tag i våra respondenter 

skickades ett missiv (bilaga 1) ut till studenterna genom högskolans intranät där vi 

informerade om studien. Vi besökte även en föreläsning för att presentera oss, informera om 

studien samt undersöka vilka studenter som skulle tänka sig att delta. Likaså skickades ett 

missiv (bilaga 2) ut till utbildningens lärare för att undersöka vilka som var intresserade av att 

delta.  
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4.2.1 Presentation av intervjupersoner 

Respondenterna i studien har tilldelats fiktiva könsneutrala namn. Lärarna innefattar Alex 

som har en bakgrund inom ekonomi, sociologi och arbetsvetenskap. Hen har arbetat inom 

högskolan i över 15 år. Kim har arbetat inom personalvetarprogrammet i mindre än två år och 

studerat sociologi, statsvetenskap och offentlig förvaltning. Toni har en examen i 

folkhälsovetenskap och har arbetat på högskolan i ungefär tre år. Robin är den sista läraren 

och är personalvetare. Hen har arbetat i närmare tio år inom högskolan.   

 

Studenterna består av fyra individer som alla går andra året på personalvetarutbildningen. 

Billie var innan studierna föräldraledig och har sedan studenten varit ute och rest samt arbetat. 

Sasha har sedan studenten arbetat inom servicebranschen och flyttade till annan ort för att 

studera. Michelle varvade tre olika arbeten innan hen började studera på högskola och bor 

sedan ett år tillbaka i samma stad som lärosätet. Sista studenten är Kid, som arbetat inom 

barnomsorg samt resebranschen och har tidigare studerat hälsa på en folkhögskola. 

4.3 Material  

4.3.1 Insamlingsverktyg 

Empirin i studien har samlats in med hjälp av semistrukturerade intervjuer och för att upprätta 

struktur i samtalet vid intervjutillfällena skapades två intervjuguider som stöd (Kvale & 

Brinkmann 2009, s. 146). Ett frågeformulär (bilaga 3) upprättades till intervjuerna med 

studenterna och ett annat (bilaga 4) till intervjutillfällena med lärarna. Båda formulären 

innehöll samma teman men frågorna formulerades olika för varje grupp eftersom de skulle 

passa respondenternas specifika position i förhållande till studiens syfte. Målet var att alla 

respondenter skulle reflektera över samma problemområde (Justesen & Mik-Meyer 2011, s. 

47). Vi har försökt att ta hänsyn till att inte ställa alltför specifika eller ledande frågor 

eftersom vi vill vara öppna för nya idéer och synsätt (Bryman 2011, s. 419). Fördelen med att 

använda en semistrukturerad intervjuguide är att den är flexibel då intervjupersonen kan 

utforma sina svar på eget vis och där vi som intervjuare kan ställa följdfrågor. Med hjälp av 

följdfrågor kunde vi reda ut eventuella oklarheter i respondenternas svar. I en 

semistrukturerad intervju hamnar fokuset på vad intervjupersonen anser vara meningsfullt och 

vilka tolkningar personen gör, (Bryman 2011, s. 415) vilket vi var intresserade av i vår 

undersökning.   

 

Först utformades tre teman till intervjuguiden som syftade till studiens problemområde 

(Bryman 2011, s. 415). Dessa huvudteman är utbildning, anställningsbarhet och framtid. 

Kategorierna kompletterades sedan med inledande frågor kring respondenternas bakgrund, för 

att få en mer avslappnad situation under intervjun samt för att få mer information om 

intervjupersonerna, och avslutande frågor innehållande frågor avseende om respondenten vill 

tillägga något.  

 

Första temat utbildning syftar till att undersöka hur respondenterna förhåller sig till den 

utbildning de verkar i och vilka förväntningar de har på vad utbildningen ska resultera i. 

Dessutom ställs frågor kring personalvetarutbildningens innehåll och till viss del dess 

utformning. Kategorin anställningsbarhet fokuserar på respondenternas definition och 

upplevelse av begreppet anställningsbarhet. Även hur de ser på personalvetarutbildning i 

relation till anställningsbarhet och om de upplever att dessa variabler på något vis samverkar 

undersöks. Tredje temat framtid syftar till hur respondenterna ser på examinerade 

personalvetarstudenters framtidsutsikter på arbetsmarknaden. Dessa tre teman ansåg vi 
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rymdes in i studiens syfte och speglade respondenternas upplevelser och förväntningar på 

personalvetarprogrammets innehåll och anställningsbarhetsbegreppet.  

4.3.2 Giltighet och tillförlitlighet 

I vår studie har vi tagit hänsyn till tillförlitligheten genom att iaktta hur väl vi mäter det vi 

avser att mäta (Kvale & Brinkmann 2009, s. 263). Vår ambition har varit att få en ökad insikt 

i respondenternas subjektiva upplevelser och därför har intervjumetoden kunnat bidra med att 

fånga in individers erfarenheter och tankar (Bryman 2011, s. 413). Det är även viktigt för 

tillförlitligheten att studien går att replikera (Bryman 2011, s. 352). En annan forskare ska 

kunna genomföra en liknande studie och få snarlika resultat. Dock är replikerbarheten något 

som är svårt att garantera då tid och miljö spelar stor roll vid undersökningens 

genomförande.  Det vi kan göra är att rekommendera framtida forskare att försöka gå in i en 

liknande social roll som vi för att kunna genomföra studien på nytt (Bryman 2011, s. 352). Vi 

valde även att analysera det empiriska materialet tillsammans och kom därmed överens om 

hur vi skulle tolka materialet. Detta styrker den interna tillförlitligheten (Bryman 2011, ss. 

352,160).  

 

Giltighet, i en samhällsvetenskaplig studie, innebär att metoden som används undersöker det 

som påstås undersökas (Kvale & Brinkmann 2009, s. 264). För att stärka giltigheten i studien 

har vi utformat semistrukturerade intervjuguider utefter undersökningens syfte. Där ges 

respondenterna möjlighet att berätta sin historia och med egna ord besvara frågorna, vilket är 

det vi avser att undersöka. Under studiens gång har vi stämt av att det resultat som 

framkommer är i enlighet med syfte och problemområde, vilket vi också anser stärker 

giltigheten i studien.  

 

Vi är också medvetna om att det är av vikt att hålla sig inom ramarna för vad som ingår i 

studiens sammanhang och vad som upplevs som fruktbart, alltså hur väl studien framhåller 

trovärdiga utläggningar och samtidigt ger upphov till nya förklaringar (Winther Jørgensen & 

Phillips 2000, s. 123). Detta har vi tagit i beaktande då vi exempelvis tagit del av relevanta 

studier som sedan tidigare är beprövade och analyserade av forskare inom ämnet 

personalvetenskap och utbildning. Denna tidigare forskning har vi sedan jämfört med vårt 

empiriska material för att kunna förtydliga och stärka vår studie.  

 

Det är också viktigt att studiens resultat och slutsatser presenteras på ett tydligt sätt för att 

läsaren ska kunna förstå forskarens tankar och tolkningar av det empiriska materialet. Detta 

kallas transparens, eller genomskinlighet, och är viktigt för studiens giltighet. Dock är det 

svårhanterligt då tolkningar är individuellt förankrade och kan vara komplicerade att 

framhålla (Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 123). Vi har tagit detta i beaktning och 

försökt framställa vårt resultat på ett tydligt sätt och beskriva hur vi har gått tillväga för att nå 

våra slutsatser för att kunna stärka studiens giltighet.  

4.4 Undersökningens genomförande  

Startskottet för vår empiriska undersökning var en pilotintervju. Även om pilotstudier, även 

kallat förstudier, är viktiga att genomföra vid enkätstudier går det med fördel även att använda 

tekniken vid intervjuundersökningar. Med hjälp av en “test”-intervju kan forskaren säkerställa 

att intervjufrågorna fungerar som förväntat och därmed få en indikation på om 

undersökningen i sin helhet blir bra (Bryman 2011, s. 258). Vi genomförde en pilotintervju 

med en student för att undersöka om vår intervjuguide fungerade bra eller inte. Intervjun 

gjordes med en individ som inte ingår i studiens urval, vilket är något Bryman (2011, s. 259) 

rekommenderar. Efter pilotintervjun uppdagades en del brister och otydligheter i 
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intervjuguiden, som åtgärdades inför efterkommande intervjuer. På grund av studiens 

begränsade tidsram genomfördes ingen pilotintervju med en lärare. 

 

Samtliga intervjuer genomfördes i ett grupp- eller arbetsrum på den högskola där 

respondenterna arbetar eller studerar, och varje intervju varade mellan 30 och 60 minuter. 

Platsen valdes ut dels på grund av tillgänglighet och bekvämlighet för respondenterna samt 

för dess tysta och lugna miljö där få störmoment som till exempel buller eller musik i 

bakgrunden förekom (Aspers 2011, s. 155). Det är viktigt, såsom Becker (2008, s. 67) menar, 

att ta i beaktande att allt som studeras inträffar i den kontext där den utspelas vilket gör att det 

som händer i anslutning till platsen kommer påverka händelseförloppet. 

 

Vid intervjutillfällena med lärarna var vi två intervjuare, medan vi endast var en intervjuare 

när vi intervjuade studenterna. Detta då vi ansåg att det var den bästa tekniken för att få fram 

fylliga svar då vi ville undvika att påverka intervjupersonerna för mycket. I samtal med 

studenterna ansåg vi att de troligtvis blir mer bekväma i sällskap med en av oss då vi i 

egenskap av intervjuare samt snart färdigutbildade personalvetare kan upplevas ha högre 

status, vilket är viktigt att ta i beaktande under utförandet. Under intervjuerna med lärarna var 

det en av oss som ledde samtalet, medan den andra antecknade. Vi ansåg att vi kunde vara två 

stycken vid tillfället eftersom att lärarna med större sannolikhet inte känner av samma 

trängdhet då de har en högre status än vi och därmed kan klara av två intervjuare. Naturligtvis 

informerades respondenterna om detta innan intervjutillfället för att de skulle kunna ta 

ställning till situationen. 

 

I början av alla intervjutillfällen informerades respondenterna om studiens syfte, upplägget för 

intervjun samt att de närsomhelst under studien får lov att avbryta sin medverkan i likhet med 

de etiska krav som ställs vid forskning (Bryman 2011, ss. 131–132). Sedan övergick samtalet 

i de frågor som vi konstruerat för intervjun. Intervjuerna spelades in med godkännande från 

respondenterna och transkriberades därefter av intervjuaren som varit ansvarig under samtalet. 

Efter transkriberingen kodades materialet. 

4.5 Databearbetning  

Inledningsvis transkriberades intervjuerna och därefter kodades materialet med hjälp av olika 

färger där tre huvudteman sammanställdes med varsin färg. Dessa teman blev utbildning, 

anställningsbarhet och framtid och valdes ut på grund av studiens syfte, frågeställningar samt 

intervjuguidens utformning. Med hjälp av denna färgkodning kunde vi sedan hitta nyanser 

och mönster som var återkommande eller stack ut i intervjuerna (Aspers 2011, s. 184). 

Samtidigt skrevs tankar kring skillnader och nyanser i svaren ner i ett separat dokument för att 

fungera som hjälp vid sammanställningen av resultatet och för att kunna förtydliga vad vi 

hade fått reda på. Eftersom varje transkribering utgjorde mellan 10–17 sidor valde vi att koda 

materialet på datorn ur miljösynpunkt men också därför att vi ansåg att det skulle underlätta 

för oss att gå tillbaka i intervjumaterialet.  

 

Efter kategoriseringen av respondenternas svar jämfördes de för att undersöka likheter, 

skillnader samt urskilja mönster. Exempelvis samlades alla respondenternas svar kring temat 

anställningsbarhet in och jämfördes med varandra. I samband med sammanfattningen av 

resultatet plockades citat ut som ansågs tongivande för olika perspektiv inom de olika 

kategorierna och som också förtydligade resultatet. Citaten i resultatet har återgetts så 

ordagrant som möjligt för att inte förvränga eller misstolka respondenternas tankar. Dock 

återfinns en del ord inom klamrar [...] för att förtydliga vilka ord respondenterna syftar på i 

sammanhanget. 
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4.6 Etiska överväganden  

De grundläggande etiska övervägandena som vi utgått från när vi utfört våra undersökningar 

är informations-, samtyckes-, konfidentialitets- samt nyttjandekravet. Vi upplyste våra 

respondenter angående studiens syfte och användningen av det insamlade materialet i enlighet 

med de etiska kraven. Informations- och samtyckeskravet innebär att forskaren har en 

skyldighet att informera respondenterna i undersökningen om exempelvis studiens syfte, att 

deras deltagande är frivilligt och att de har rätt att avbryta sin medverkan när de känner för det 

(Vetenskapsrådet 1990, ss. 7,9). Konfidentialitets- och nyttjandekravet innefattar den 

information som samlas in och innebär mer specifikt att forskaren måste vara tydlig med vad 

materialet kommer användas till och att all den fakta som kan härledas tillbaka till 

respondenten kommer behandlas med största möjliga konfidentialitet (Bryman 2011, ss. 131–

132). I vårt fall uppfylls dessa krav genom att vi skickat ut all denna information i form av ett 

missiv innan intervjuerna, men också muntligt vid intervjutillfället för att respondenterna ska 

känna trygghet med sitt deltagande. Vi har också avlägsnat identitetsgrundande information 

med hjälp av exempelvis fiktiva namn på deltagarna och utelämnande av annan personlig eller 

arbetsrelaterad information. 

4.7 Förförståelse 

Alla människor har olika typer av föreställningar eller förförståelser som grundar sig i tidigare 

erfarenheter och kunskaper som sedan bestämmer hur omvärlden analyseras (Becker 2008, ss. 

21–24). Då vi själva studerar personalvetarprogrammet hade vi en förförståelse kring 

studenters syn på utbildning och att det ska generera anställningsbara meriter och en nyckel in 

på arbetsmarknaden. Våra tankar har därmed präglat utformningen av vår undersökning och 

utmaningen har legat i att genomföra studien så förutsättningslöst som möjligt. Vi hade också 

en föreställning om att studenters och lärares tankar skiljer sig åt då vi trodde att studenter 

fokuserar på utbildning utifrån praktiska kunskaper med grund i arbetsmarknaden och att 

lärare inriktar sig mer på teoretiska och akademiska kunskaper. Utmaningen var därför att 

försöka vara öppna och inte endast försöka leta efter svar som överensstämde med våra 

föreställningar. 
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5 RESULTAT 
Studiens resultat visar vad som framkommit under våra intervjuer. Respondenternas svar har 

sammanfattats under olika teman som urskildes vid materialanalysen.  

 

Resultatet presenteras utifrån två huvuddelar: utbildning och anställningsbarhet, då dessa två 

representerar studiens huvudfokus. Dock kommer det framgå att dessa två begrepp går hand i 

hand och är beroende av varandra, vilket gör att olika fenomen kommer att belysas under 

båda huvuddelar.  

5.1 Utbildning 

Första delen av resultatet handlar om hur respondenterna uppfattar personalvetarutbildningen, 

dess önskvärda resultat, motiv till studier samt vad personalvetarstudenter förväntar sig av 

utbildningens innehåll. 

5.1.1 Utbildningens (önskvärda) resultat 

Syftet med utbildning beskrivs relativt lika inom student- och lärargruppen, samtidigt som det 

finns vissa tydliga skillnader. Utbildningen ska enligt våra respondenter dels generera ett 

arbete, men dels också bidra med andra, mer långsiktiga aspekter. 

 

Studenterna har främst en praktisk och kortsiktig ingång där de beskriver utbildningen som en 

väg in på arbetsmarknaden då många arbeten idag kräver en högskoleexamen. De lyfter 

vidare att utbildning är nyckeln till att få ett arbete som, oberoende av vilken utbildning det 

handlar om, kommer generera hög lön och större trygghet i framtiden jämfört med individer 

utan en examen. Samtidigt uttrycker studenterna att utbildningen ska ge dem en personlig 

utveckling som handlar om en uppbyggnad och mognad med hjälp av nya kunskaper. En 

annan långsiktig aspekt som framkommer är att eftergymnasial utbildning är ett medel för att 

förse individer med verktyg som ska hjälpa dem med de uppgifter och situationer som kan 

uppkomma i arbetslivet. Dessa kunskaper kommer sedermera hjälpa dem på den framtida 

arbetsmarknaden genom en känsla av att vara kompetent. 

Så av mina egna erfarenheter så ser jag det som en… dels en väg in på 

arbetsmarknaden, men också en personlig utveckling. Att jag trivs med att 

lära mig nya saker och utvecklas, och drivs av att kunna känna att jag blir 

mer kompetent inom vissa områden och… det är viktigt också, även för 

både dig själv och för framtiden. Organisationer och sådär. Att kunna bidra 

med faktiskt något nyttigt för en organisation, tycker jag är viktigt. - Billie  

Lärargruppen trycker däremot på att det finns ett allmänt underliggande syfte som innefattar 

att utbildningen ska medföra kritisk reflektion, egentänkande, kunskaper i 

informationssökande och en övergripande självständighet. 

 

…ett ytterligare syfte är definitivt att kunna inhämta kunskap själv. Alltså få 

en ökad självständighet och att själv kunna se vad jag behöver bli bättre på, 

vad jag behöver lära mig och utveckla, vad jag kan bidra med. (…) Det 

finns ju många syften men det övergripande tänker jag ändå handlar om att 

rusta studenterna för det de ska möta sen. - Toni 

 

Självklart finns det också en medvetenhet hos lärarna om att utbildningen ska resultera i ett 

arbete för studenterna. Dock beskriver de ett mer långsiktigt fokus där utbildningen ska få 
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studenterna att reflektera och få en djupare förståelse för omvärlden. Detta för att kunna skapa 

egna uppfattningar och våga ifrågasätta system och förhållningssätt på arbetsmarknaden. 

Läraren Alex menar att på grund av all den alternativa fakta som blivit alltmer lättillgänglig i 

och med internets framväxt, blir det kritiska tänkande än mer viktigt. Hen menar att individer 

måste kunna hantera, sålla bort och analysera information och kunna se samhällstrender för 

vad de är, för ett mer hållbart arbetsliv och samhälle. Vidare menar hen att det är lärarna som 

ska ge studenterna denna möjlighet, och inte endast ge studenterna en verktygslåda för det 

som är trendigt i arbetslivet för stunden. Hen fortsätter att beskriva att den högre 

utbildningens fokus har förskjutits från att ha varit ett mål i sig, alltså att individen utbildade 

sig för bli mer bildad, till att nu endast vara ett medel för att nå målet, det vill säga att kunna 

få ett arbete. 

5.1.2 Motiv till studier 

Faktorer till varför studenterna började studera inom högre utbildning i allmänhet och 

personalvetenskap i synnerhet innefattar främst dåliga eller tuffa förhållanden på tidigare 

arbetsplatser, intresset för att arbeta med människor, chansen att få ett välbetalt jobb i 

framtiden samt bredden på utbildningen. Studenterna Sasha och Michelle uttrycker att 

eftergymnasiala studier var en självklarhet och att det egentligen inte fanns något annat 

alternativ. Michelle påpekar att innan valet av utbildning hade hen tittat på platsannonser och 

upptäckt att det krävdes högre utbildning för de arbeten som verkade lockande, vilket också 

gjorde vidareutbildning till en självklarhet. Studenterna Kid och Billie uttrycker däremot att 

de inte hade några egentliga planer på att fortsätta studera på högskola efter gymnasiet. Kid 

menade att behöva leva på lägre månadsinkomst under en tid var något som hindrade hen från 

att börja studera. Hen hade också en bild av att eftergymnasiala studier innebar lågt 

engagemang från lärare och stora studentgrupper. Billie visste efter gymnasiet inte riktigt vad 

hen ville göra, men såg ändå inte eftergymnasiala studier som det främsta alternativet.  

...jag hade faktiskt ingen tanke på att börja plugga efter gymnasiet. Jag 

visste inte alls vad jag ville göra med mitt liv och så där, och sen gick åren 

och jag bara: ja men, det här är ju skönt, kunna jobba och åka ut och resa 

och så där. Eh men sen så kände jag ändå att, det låter kanske lite töntigt 

men, jag kände liksom att alla människor som studerade och läste, de blev 

ändå mer, alltså… De kunde ändå föra bättre diskussioner och hade lite 

kött på benen. En annan kom ju bara med sina åsikter, och hade inte så 

mycket fakta bakom. Att man ändå kände att man ville bli lite mer 

allmänbildad och… och även när jag ville bli [förälder] så kände jag att 

jag kanske behöver lära mig lite mer saker. Och faktiskt kunna svara på 

mina barns frågor när de växer upp. - Billie 

Billies tankar tyder på mer långsiktiga motiv till högre utbildning där hen uttrycker en önskan 

om att kunna föra diskussioner, vilket kan förstås som att få med sig kunskaper utöver det 

som krävs i arbetslivet. Dessa långsiktiga kunskapssökande idéer är också något som 

resterande studenter uttrycker. Michelle beskriver exempelvis detta i termer av gränslöshet 

och att arbetet är en stor del av livet. 

...genomgående kände jag att, eh, jag var väl lite vilsen, visste inte riktigt 

vad jag ville göra och då började jag tänka mycket, ja jobbet tar ändå upp 

så stor del av ens liv och då vill jag jobba med något som jag känner för. 

För jag har alltid känt att: ja men som jag känner nu då så vill jag inte bara 

gå till jobbet och gå hem (...) [privatliv och arbete] går mycket hand i hand 

kan man säga. - Michelle 
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Billie och Sasha beskriver att de har erfarenheter från arbetsplatser där arbetsvillkoren eller 

arbetsförhållandena varit slitsamma och att de därför vill utbilda sig för att kunna förändra sin 

egen arbetssituation, men även påverka andra individers förutsättningar. Sasha beskriver 

exempelvis att hen arbetat mycket med människor inom vården, som personlig assistent samt 

inom serviceyrken, och att det är slitsamma arbeten. Det har gjort att hen vill arbeta med 

människor på ett mer strategiskt sätt. Läraren Robin uttrycker glädje när studenterna säger att 

de vill studera HR för att förändra de brister som de upplevt i arbetslivet. Hen upplever att en 

av orsakerna till att personalvetarprogrammet har blivit attraktivt kan vara att det finns ett 

långsiktigt ideal idag att arbeta med utveckling och förändring. Dock uttrycker hen även en 

sorgsenhet angående programmets popularitet. 

[att läsa personalvetenskap] det är ju väldigt i ropet, men du vet att det är 

ju faktiskt lite sorgligt kan jag ju tycka, för att vad jag har hört så är det 

programmet som är flest sökande till högskolan, det är 

administratörsprogrammet och sen kommer personalvetarprogrammet. Och 

det är alltså de två som inte arbetar med kärnverksamheten. Alltså, unga 

människor har fått höra av deras föräldrar som är sjuksköterskor och 

lärare att det är där det dras in, eh, så att det kan vara väldigt, det kan vara 

väldigt klokt att inte bli sjuksköterska och lärare utan att istället röra sig på 

den här strategiska nivån, och det är väldigt sorgligt. - Robin 

5.1.3 Förväntningar kring utbildningsinnehåll 

Studenterna Sasha, Michelle och Kid uttrycker att de trodde att utbildningen skulle ge dem 

konkreta modeller med praktisk kunskap som de sedan skulle kunna använda sig av direkt i 

arbetslivet. Dock beskriver Sasha att det under utbildningens gång blivit tydligt att det inte 

finns några mallar att använda när det kommer till att arbeta med människor, utan att det 

handlar om att hitta en förståelse och att kunna analysera information. Utbildningen handlar 

om att bli förberedd för arbetslivet genom både praktiskt och teoribaserat lärande. Hen 

fortsätter och beskriver att teorierna är det som skapar en akademisk utbildning och det som 

skiljer en högskoleexamen från en yrkesexamen. Detta är även något som resterande 

studentrespondenter håller med om. 

Nu i tvåan har det ju varit väldigt mycket, ja men teoretiskt, teorier, grotta ner sig 

väldigt mycket historiskt, mer än kanske jag hade tänkt (...) nu efter några 

månader, nu när det trillat ner lite, och även lära mig sakta att det ger mer, vad 

ska man säga, en annan bild, analytiskt, problemlösande, annan kunskap och det 

byggs på mycket och det är positivt att man kan de här teorierna i grunden då för 

att veta sen hur man kan styra och så där. - Michelle 

Lärarna uttrycker att de tror att studenternas förväntningar klarnar under det sista studieåret 

där de får mer användning av sina nyfunna teoretiska kunskaper. Alex ser teoretiska 

kunskaper som en verktygslåda och beskriver relationen mellan teori och praktik såhär: 

Jag menar att vi både som lärare, som forskare, som studenter så har vi ett 

uppdrag… att bidra till ett bättre, ett bättre arbetsliv i vårt fall då. Som 

arbetslivsforskare pratar vi om att vi, det som för oss samman är just att 

bidra till en… ett hållbart, men också ett värdigt arbetsliv. Det är det som, 

så att säga, driver oss, tror jag allihopa då. Och… kan vi lyckas att få våra 

studenter att bli kritiskt tänkande och ha en god analytisk förmåga, så… 

och med den… en etisk kompass, så… tror jag att man har en bra 

verktygslåda ute i… verkligheten sedan. - Alex 
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Alex fortsätter under intervjun att återkomma till att teorier i utbildningen ska hjälpa 

studenterna att öka sitt kritiska tänkande och utveckla sin analytiska förmåga. Dock diskuterar 

hen att beroende på var i utbildningen studenterna befinner sig har de troligtvis olika syn på 

utbildningens innehåll och hur teorierna ska användas. Det är också något som Robin tar upp 

då hen beskriver att förhoppningen ligger i att studenterna under utbildningens gång inser att 

den analytiska förmågan, som kommer ur teorierna, i slutändan kommer gynna dem när de 

sedan sitter exempelvis på ledningsgruppsmöten. Hen påpekar vidare att de HR-aktörer som 

hen varit i kontakt med värnar om de teoretiska kunskaperna, och att utbildningen måste stå 

emot påtryckningar från kritiker. Toni uttrycker att en förväntan på hen som lärare säkerligen 

ligger i att ge studenterna de verktyg som behövs på arbetsmarknaden. Dock finns det en 

förhoppning från hens sida om att få studenterna att lyfta blicken och se hur de kunskaper som 

genereras under utbildningen kan användas för att lösa olika problem på arbetsmarknaden 

långsiktigt. 

 

Något som framkommer hos både lärare och studenter är att förväntningarna troligen blivit 

mer realistiska under studiernas gång. Studenten Sasha uttrycker att innan utbildningen trodde 

hen att ”…så länge du har en utbildning så kommer det vara enkelfilen in på 

arbetsmarknaden.” Dessa förväntningar har dock förändrats då hen upptäckt att oberoende 

om en person har en utbildning eller inte är arbetsmarknaden och konkurrensen fortfarande 

hård. Läraren Alex beskriver det som att många studenter känner att de vill förbättra världen 

och samhället, och tror att personalvetarprogrammet är sättet att göra det på. Dock tror hen att 

dessa individer finner en mer realistisk målsättning med tiden och att de känner att de 

färdigheter som utvecklas är en slags verktygslåda med kunskap om en framtida förbättring i 

arbetslivet. Läraren Kim är inne på samma spår men förstår ändå studenternas frustration när 

de i början av utbildningen inte ser hur den teoretiska delen är relevant för det kommande 

arbetslivet. 

De här aspekterna som annars som student kanske inte alltid, alltid i 

stunden förstår varför man ska lära sig här och nu. Varför ska man läsa om 

Foucault eller varför ska man läsa om… vad har den här gubben, de här 

gubbarna – oftast gubbarna – med min framtid att göra när jag arbetar på 

det där jobbet i framtiden? - Kim 

Samtliga lärare framhåller att teorierna är grundläggande för att kunna förstå och hitta 

samband i samhället. HR-professionen bygger på att kunna förstå situationer för att sedan 

kunna reflektera kring dem med hjälp av tidigare forskning och teorier. 

Men jag tänker att det kan leda till en urvattning liksom, absolut. Jag tänker 

att, men det är ju vår uppgift att ge [studenterna] båda för vi kan ju inte 

heller, det kan jag inte heller argumentera för att vi ska skicka ut någon 

som är genomteoretisk och inte har, för det är ju så att [studenterna] måste 

ju kunna hantverket också. - Toni 

Toni poängterar också att de praktiska kunskaperna bygger på teorier och menar att trender 

går i cykler, vilket gör att efterfrågan från dagens arbetsmarknad på ökad praktisk kunskap 

troligen kommer att avta på grund av de långsiktiga kunskaper som då går förlorade. Hen 

menar också att högre utbildning inte kan ge studenter all den kunskap de kommer behöva i 

arbetslivet. Det krävs att en del av de praktiska kunskaperna lärs ut på arbetsplatsen eftersom 

alla verksamheter fungerar på olika sätt. Hen menar att utbildningens uppgift är att ge en 

stabil grund att stå på som sedan kan vidareutvecklas. 
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Läraren Alex diskuterar dagens utbildningsinflation vilket betyder att allt fler individer 

vidareutbildar sig. Hen menar dock att detta är en positiv utveckling då dagens samhälle och 

arbetsliv blivit alltmer komplext. Det handlar om att de individer som har en utbildning har ett 

helt annat analytiskt tänk, vilket kommer vara avgörande på arbetsmarknaden i framtiden. 

Vidare menar hen att det är viktigt att det finns en balans mellan det teoretiska och det 

praktiska i utbildningens utformning då det är väsentligt att kunna exempelvis genomföra ett 

svårt samtal och samtidigt kunna analysera och förhålla sig till hur samtalet ska genomföras 

och varför det blev som det blev. Det är i dessa situationer som Alex menar att en utbildning 

underlättar och hjälper till. 

5.1.4 Verksamhetsförlagd utbildning 

Åsikterna kring verksamhetsförlagd utbildning är unisont positiva från båda 

respondentgrupperna. Samtliga intervjuade individer anser att praktiken är väldigt viktig. 

Läraren Toni och studenten Billie anser att det finns för lite verksamhetsförlagd utbildning 

överlag inom personalvetarprogrammet. Läraren Kim beskriver praktiken som en del i 

studenternas möjlighet att få en koppling mellan studierna och yrkeslivet och läraren Alex är 

inne på samma spår. Hen beskriver att det finns ett problem bland vissa studenter då de finner 

en trygghet i att studera och fortsätter att läsa enskilda kurser efter examen för att de känner 

en osäkerhet kring att ta sig ut på arbetsmarknaden. Hen menar att om utbildningen istället är 

utformad på ett sätt som gör att glappet mellan högskola och arbetsliv är mindre kommer detta 

underlätta steget mot ett jobb. Genom verksamhetsförlagd utbildning minskas detta steg då 

studenterna får kontakter, erfarenheter och möjligheten att testa sina kunskaper ute på olika 

företag. Studenten Billie påpekar att praktiken kommer hjälpa studenter att se vad som 

förväntas av dem på arbetsmarknaden, vilket kommer öka deras chanser att förbättra och 

utveckla sina kunskaper när de återvänder till studierna efter genomförd praktikperiod. 

Studenten Sasha uttrycker att praktiken är en chans att prova på ett yrke för att se om det är 

något att satsa på efter examen. 

 

För just [personalvetaryrket] kanske inte är något som man kan testa på 

innan man börjar plugga så egentligen kanske man inte riktigt vet vad det 

innebär egentligen rent praktiskt, de där vardagliga arbetsuppgifterna, så 

då är praktiken väldigt bra för att få en chans att se vad är det jag liksom, 

vad är det jag vill göra eller vad jag inte vill göra och ja men erfarenheten 

och kontakterna och ja men få en chans till att få jobb där efteråt eller i alla 

fall få bra referenser därifrån. - Sasha 

 

Det är endast en av respondenterna, läraren Robin, som står ut i sina åsikter kring praktiken i 

utbildningen. Hen påpekar att många studenter och lärare ser praktiken som en möjlighet till 

fortsatt arbete efter, eller, under studietiden, vilket hen inte anser är syftet med praktiken. 

Praktiken ska istället gynna utbildningen genom att studenterna ska återvända och kunna 

förstå utbildningens innehåll efter vad de lärt sig på sin arbetsplats. Den ska också kunna 

hjälpa studenterna att förbereda dem för det som väntar under de fortsatta studierna. 

5.1.5 Framtida möjligheter för personalvetarstudenter 

Samtliga studenter framhåller att de anser att utbildningen hittills medfört långsiktiga 

kunskaper såsom personlig utveckling, bredare kunskaper som de inte trodde de skulle få 

innan, förändrad syn på teoretiska kunskaper samt bredare förståelse kring hur människor 

fungerar och reagerar. Både studenter och lärare är också överens om att 

personalvetarutbildningen ger goda möjligheter till ett jobb efter examen trots att 
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konkurrensen anses vara hård. Upplevelsen är att utbildningen öppnar dörrar och förser 

studenter med de långsiktiga och kortsiktiga behörigheter, kompetenser och kunskaper som 

behövs på arbetsmarknaden för att få ett eftertraktat jobb. Studenten Kid beskriver att det 

skulle kännas som ett misslyckande för hen om utbildningen inte skulle generera ett jobb 

inom personalvetarområdet. Läraren Kim påpekar också att personalvetaryrket har goda 

framtidsutsikter. Enligt hen handlar det om att en kandidatexamen kommer stärka 

studenternas chanser att bli konkurrenskraftiga men också att öka sina kunskaper och “ha mer 

kött på benen (...), mer substans” och genom det bli mer attraktiva. Läraren Alex beskriver 

personalvetaryrkets framtida förutsättningar på ett annat sätt: 

Jag tror ju att vi har så himla goda förutsättningar för… HR är ju… verkar 

bli mer och mer… alltså kärnan i företag och organisationer, alltså det är 

stort. Mycket av initiativet tas oftast från just HR… Personalen vet man ju, 

det är liksom en klyscha, att personalen är den viktigaste resursen, men den 

är verkligen det. (...) Och i många fall kan man ju se att det stjälpt över 

igen, vi har högre sjuktal igen, som har kommit… så jag tror att… den roll 

som personalavdelningar eller olika typer av HR-funktioner blir viktigare 

framöver. - Alex 

Det framkommer tydligt att det finns en upplevelse om att företag idag ser personalens värde 

på ett annat sätt än för några år sedan. Att alltfler väljer att utbilda sig inom området upplevs 

ha hjälpt till att stärka detta då det anses visa arbetsgivare att personalfrågor, och kanske även 

en god arbetslivsstandard, är viktigt för många i dagens samhälle. 

5.2 Anställningsbarhetsbegreppet 

Respondenterna beskriver anställningsbarhet ur ett individperspektiv där begreppet förknippas 

med att vara gångbar på arbetsmarknaden samt att snabbt och enkelt kunna få ett arbete. 

Anställningsbarhet framhålls som ett komplext begrepp som påverkas av bransch och yrke, 

men handlar framförallt om att möta arbetsmarknadens behov och på så vis bli en attraktiv 

arbetstagare. Enligt samtliga respondenter är det mest centrala för anställningsbarhet idag 

eftergymnasial utbildning, tätt följt av yrkeserfarenhet. 

Det finns ju en tendens till att vi måste också kanske ha en 

kandidatutbildning för att få de där ”roliga” jobben på arbetsmarknaden, 

kan man säga. Eller de intressanta jobben. Utbildning är väldigt… 

Utbildning är centralt för anställningsbarhet. - Kim 

5.2.1 Utbildning 

Både studenter och lärare är rörande överens om att det som i första hand gör en individ 

anställningsbar på dagens arbetsmarknad är eftergymnasial professionsinriktad utbildning, 

som exempelvis personalvetarprogrammet. Detta baserar respondenterna på att majoriteten av 

de arbeten som finns inom HR-området idag kräver en högskoleexamen. Att “endast” ha gått 

gymnasiet anser både studenter och lärare minska anställningsbarheten drastiskt. Enligt både 

lärare och studenter ska personalvetarutbildningen förse individen med kunskaper för HR-

yrket, men även med personlig utveckling samt förståelse för verkligheten. Studenten Billie 

uttrycker att utbildningen även är ett bevis på engagemang i individens egna liv och karriär, 

och att det därför inte alltid kanske spelar någon roll vilken utbildning du har, utan 

huvudsaken är att individen har en eftergymnasial utbildning. Just inom detta 

personalvetarprogram menar läraren Alex att utbildningen är relevant för dagens arbetsliv och 

genererar anställningsbarhet eftersom den kopplar det specifika vetenskapliga ämnesområdet 

till HR-professionen. 
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[Det specifika vetenskapliga ämnesområdet] kopplad till en HR-utbildning. 

Det gör att studenter också har ett professions…kunnande. Som verkar vara 

väldigt attraktivt. - Alex 

Studenterna ger ett enat uttryck om att det som kan göra en individ mer anställningsbar är 

exempelvis ytterligare akademisk utbildning som masterprogram, magisterprogram eller 

andra högskolekurser. Michelle ger en tydlig bild av detta och menar att individen genom 

vidareutbildning ökar sin kunskap inom ett visst område och specialiserar sig, vilket samtliga 

studenter anser ökar anställningsbarheten. Billie framhäver att även interna kurser hos den 

framtida arbetsgivaren bidrar till en mer attraktiv arbetstagare.  

 

För att stå sig i konkurrensen och vara mer anställningsbar än de individer med samma 

utbildning framhåller studenten Kid att hen tror att betygen som erhållits under utbildningen 

kommer spela roll samt att en högskoleexamen från ett statligt lärosäte är mer värt än från en 

privat utbildning. En av lärarna, Kim, håller med studenten och menar att i dagens Sverige är 

en kandidatexamen från en högskola eller universitet en slags kvalitetsstämpel som är 

betydande på arbetsmarknaden.  

 

Respondenterna ger vidare uttryck för två dimensioner av anställningsbarhet i relation till 

personalvetarutbildning och dess innehåll: ett långsiktigt samt ett kortsiktigt perspektiv. 

5.2.2 Kortsiktig anställningsbarhet 

Att utbildning ska ge individen bra förutsättningar för det kommande arbetslivet, är alla 

respondenter överens om. Majoriteten av respondenterna beskriver att det som gör en individ 

anställningsbar är att hen besitter de kunskaper som förser arbetsgivarna med vad de 

efterfrågar idag, och därmed uppfyller företagens kortsiktiga mål. Både studenter och lärare 

uttrycker att utbildningen till viss del bör förse individen med ”hur”-kunskaper där tyngden 

ligger i att individen kan det som är aktuellt inom HR-området idag. Det går därmed urskilja 

ett perspektiv på anställningsbarhet som utgörs av kortsiktiga attribut. Det framkommer att det 

viktiga för studenterna i studien är att erhålla kompetenser, kunskaper och färdigheter som 

kan nyttjas direkt i nutidens organisationer. Läraren Kim menar att denna typ av 

anställningsbarhet kan liknas med att studenter blir till en produkt på arbetsmarknaden där ett 

för stort fokus på kortsiktig anställningsbarhet leder till en utbud-efterfrågan-situation, och att 

en långsiktig typ av anställningsbarhet på så vis kan glömmas bort. Trots att dessa “hur”-

kunskaper skulle kunna uppfylla företags kortsiktiga mål beskriver samtliga lärare att det är 

mer betydande för individen, och i vissa fall även företaget, att besitta långsiktiga attribut. 

Det negativa, om man ska vara kritisk… om det blir för mycket tryck på 

anställningsbarhet… då hamnar vi i någon slags tillgång – efterfrågan… 

att man anpassar sig efter någon efterfrågan på arbetsmarknaden, man blir 

väldigt kundorienterad, kortsiktiga mål, vad är det arbetsmarknaden vill ha 

här och nu? (...) Jag tror att siktar man för mycket på kortsiktig 

anställningsbarhet så kan man förlora anställningsbarhet, att man blir 

mindre attraktiv på arbetsmarknaden på lång sikt.” - Kim 

Studenterna däremot upplever den kortsiktiga anställningsbarheten positiv, då en viktig del 

för dem är att finna ett arbete efter examen genom att ha färdigheter som klarar av HR-yrkets 

arbetsuppgifter. Det finns alltså en önskan hos studenterna att kunna uppfylla arbetsplatsers 

behov och ge arbetsgivare de praktiska kunskaper som tros efterfrågas för att kunna vara 

anställningsbar direkt efter examen. Studenten Billie menar att en viktig del för 

anställningsbarheten inom HR-området är att kunna relevanta dataprogram, som Excel, och 
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upplever att avsaknaden av detta i utbildningen kommer att försvåra hens framtida 

jobbmöjligheter. 

För det känner jag att jag behöver lära mig, om jag ska få ett bra HR-yrke 

när jag kommer ut, så hade jag behövt vara expert på exempelvis Excel, 

liksom. - Billie 

Denna typ av anställningsbarhet belyser alltså ett perspektiv som gör individen attraktiv på 

arbetsmarknaden idag, men kanske inte imorgon.  

5.2.3 Långsiktig anställningsbarhet 

Studenten Sasha pratar om att personalvetarutbildningen ska förse individen med kunskaper 

som ökar förståelsen för organisationer och samhälle, vilket hen menar är användbart och 

nyttigt i samtliga framtida scenarion inom yrkeslivet, och livet i sig. Både lärare och studenter 

ansåg att personalvetarutbildningen förser individen med kritiskt tänkande, analysförmåga 

och kapacitet att kunna hantera trender på arbetsmarknaden. Läraren Robin uttrycker 

exempelvis att Lean production är en sådan trend och att det är viktigt att lära studenterna hur 

det går att förstå den, istället för att tillämpa den. Detta för att arbetslivet är under ständig 

förändring där det som är aktuellt idag, kanske inte är det imorgon.  

Då är det bättre att lära studenterna vad är det som gör att Lean är så i 

ropet just nu. Vad står det för? Hur kan man tänka runt det? För när 

studenterna kommer ut, då kanske det är en annan trend och då kan jag 

analysera den trenden på något sätt. Inte lära sig att hantera trenden utan 

snarare att förstå den. - Robin 

Sammanfattningsvis visar sig alltså även ett långsiktigt synsätt på anställningsbarhet. 

Eftersom arbetsmarknaden förändras över tid menar lärarna att personalvetarutbildningen ger 

individen en viss syn på världen, självständighet, förmågan att ”tänka själv” samt ett bredare 

kompetensregister som främjar anställningsbarhet på lång sikt. Robin framhäver att den 

teoretiska undervisningen rustar studenterna med reflektionsförmåga samt en fostran för livet.  

 

Även studenterna värderar de kunskaper de fått genom den teoretiska anknytningen i 

utbildningen. Kid uttrycker att tankesättet förändrats under studietiden där hen blivit mer 

kritisk och ifrågasättande, vilket hen uppnått tack vare utbildningen. Studenten Michelle 

nämner att mötet med andra studenter och därmed utbytet av erfarenheter bidragit med nya 

synsätt och att hen genom detta fått lära sig att se olika saker på många olika sätt. Hen 

uttrycker fortsättningsvis att de teorier som lärts ut under utbildningen ökat hens 

analysförmåga samt kapacitet att lösa problem, vilket hen ser gynnar sin anställningsbarhet. 

Lärare och studenter ger alltså en bild av att genom att studenter utvecklas i sina kompetenser 

inom HR-området och i sig själva som människor, förses individen med ett längre ”bäst-före-

datum” på arbetsmarknaden. Läraren Kim uttrycker att denna typ av utbildning, eller bildning 

är viktig då det som är attraktivt på arbetsmarknaden idag möjligtvis inte är det imorgon. 

Även den typ av personlig utveckling som flertalet studenter beskriver att utbildningen ger 

dem, och samtliga lärare menar att utbildning ska ge dem, kan räknas in i detta perspektiv då 

det anses vara viktigt för karriären på lång sikt.  

Den här kunskapen gör ju att jag förstår organisationer och samhälle 

bättre. Oavsett vad jag kommer jobba med sen så kommer jag ha nytta av 

det. – Sasha 
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Om vi säger så här: det är inte bara hur-kunskap för att [studenter] ska 

kunna direkt droppas in och göra ett jobb som gäller just idag och två år 

framåt, men sen är de liksom out-of-date efter fyra år. Utan att [studenter] 

har både en djupare och bredare kompetens som gör att de har ett bäst-

före-datum som är mycket längre än så…  – Alex 

Läraren Kim upplever att trots de önskemål om att nyexaminerade studenter ska uppfylla 

praktiska krav i nutidens arbetsliv, så kan arbetsgivare urskilja om personen de möter har en 

djupare förståelse och bredare kunskaper som kan gynna företaget på lång sikt. Alltså finns 

det en uppfattning om att arbetsgivare även söker efter dessa, mer långsiktiga kompetenser 

hos framtida arbetstagare.  

 

Sammanfattningsvis anses det vara viktigt att ha praktiska kunskaper som gör individen 

anställningsbar idag, men att det är minst lika viktigt att få de kompetenser som är värdefulla 

på längre sikt, kompetenser som ger individen olika perspektiv på hur organisationer styrs och 

fungerar och de problem som kan uppstå där.   

Men ändå tycker jag att jag har en bra grundförståelse för hur det fungerar 

i organisationer och allt som behövs tas hänsyn till och hur det styrs och så 

där… och det underlättar liksom till att möta arbetsplatsen eller så. Att 

sätta sig in i den. - Michelle 

5.2.4 Andra faktorer som gör en individ anställningsbar 

Trots att våra respondenter menar att personalvetarutbildningen är mycket central i individers 

anställningsbarhet inom personalvetarbranschen, ger de även uttryck för andra element som 

mer eller mindre kan vara avgörande för en personalvetare på dagens arbetsmarknad. 

5.2.4.1 Erfarenhet  

Både studenter och lärare lyfter arbetslivserfarenhet som en viktig faktor för att bli 

anställningsbar inom personalvetarbranschen. Detta eftersom det upplevs finnas krav i dagens 

platsannonser på just arbetslivserfarenhet. Studenterna menar att erfarenhet från HR-

branschen och dessutom gärna från ett välkänt företag ökar chansen att få ett arbete inom 

önskat område. Att gå direkt från gymnasiet till en högskoleutbildning anser både lärare och 

studenter minska en individs anställningsbarhet, då individen inte samlat på sig tillräckligt 

med arbetslivserfarenhet för att uppfattas som en attraktiv arbetstagare. 

Så via utbildning och erfarenheter, vara ute på lite olika arbetsplatser eller 

ha olika befattningar så ökar man sin anställningsbarhet [...] Det känns 

som att det är viktigt att ha samlat på sig massa erfarenheter. - Michelle 

Studenterna lyfter i samband med relevant erfarenhet vikten av att ha möjlighet till praktik 

under utbildningen, just för att kunna ge alla studenter en bred chans till arbete inom önskat 

område efter examen. Även lärarna poängterar att praktiken kan vara en väg in i yrkeslivet, 

eftersom det är ett värdefullt tillfälle att samla arbetserfarenhet, men menar att det inte 

behöver vara en avgörande faktor för att få ett jobb inom området. Studenten Sasha uttrycker 

att praktiken kan förse individen med relevant erfarenhet men även med ett kontaktnät. 

Flertalet av studenterna poängterar just att arbetslivserfarenheter genererar kontakter och 

referenser, vilka kan hjälpa individen att skaffa ett jobb och på så vis bli mer anställningsbar. 

Under intervjuerna med studenterna lyfts arbetslivserfarenhet, praktik och utbildning som 

värdefulla faktorer att ha på sitt CV för att bli anställningsbar och konkurrenskraftig på 

arbetsmarknaden. Studenterna ger uttryck för viljan att kunna visa upp ett starkt CV som 
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innehåller många indikatorer på anställningsbarhet, vilket väcker frågan om dessa 

komponenter är viktiga att ha för erfarenheten eller endast för att stärka CV:t. 

I alla fall kunna skriva på CV:t att man har varit på två olika praktikplatser 

och gjort saker… och lärt sig. Jag tror att det är jätteviktigt faktiskt. För att 

ge alla… alltså en så bred chans som möjligt till alla som läser ett program. 

- Billie 

5.2.4.2 Relevanta kompetenser och personliga egenskaper 

Det är viktigt för studenterna att besitta de kunskaper och kompetenser som efterfrågas av 

arbetsgivarna på arbetsmarknaden idag för att bli anställningsbar, vilket också kan jämföras 

med den kortsiktiga anställningsbarhet som nämnts tidigare. För att kunna bli anställningsbar 

vill studenterna kunna matcha sina färdigheter med de krav som finns i dagens platsannonser, 

exempelvis att kunna hantera specifika datasystem. Studenten Sasha menar att det som gör en 

personalvetarstudent anställningsbar idag är att individen är kompetent nog för att möta 

arbetsplatsernas behov. Lärarna däremot ger uttryck för att arbetsgivarna vill ha mer 

långsiktiga kompetenser hos en HR-medarbetare som förmågan att kunna reflektera, analysera 

och vara kritisk. 

Men däremot den kunskapen… som man har då genom att kunna tänka 

analytiskt… och jobba med mycket data, och veta hur man hanterar det, 

och vet hur man ska kunna sålla i det. Och kunna fatta bra beslut. Det är 

därför studenter anställs helt enkelt. - Alex 

Även ett antal personliga egenskaper lyfts fram som viktigt för att en individ ska vara 

anställningsbar. Studenterna menar även här att personliga egenskaper ska stämma överens 

med det som står i dagens platsannonser. De egenskaper som studenterna tycker är viktigast är 

att kunna vara flexibel, framåt, ambitiös och anpassningsbar. Anpassningsbar gällande att 

kunna anpassa sig efter det önskade jobbet genom att införskaffa sig kompetenser och 

kunskaper som begärs. Billie och Sasha menar även att individen måste offra en liten del av 

sig själv och “slita ut sig” lite för att kunna passa in i tjänsten.  

Man ska liksom vända ut och in på sig själv lite mer för att lyckas. – Sasha 

Att vara flexibel anses vara att kunna ta sig an olika arbetsuppgifter och kunna följa 

arbetsgivarens önskan, till en viss gräns. Studenten Michelle uttrycker flexibiliteten som en 

mycket viktig faktor för att bli attraktiv och menar att en del i begreppet är att inte vara så 

principfast. En annan del som studenterna lyfter fram som viktig för anställningsbarheten är 

att sälja in sig själv för att få möjlighet till att få det önskade jobbet. Med andra ord handlar 

anställningsbarheten även om försäljning, och då i synnerhet av den tjänst som individen kan 

erbjuda. 

Men samtidigt är flexibel någonting som känns som något som är bra för sin 

anställningsbarhet, att man är flexibel. Vilket jag kan tycka är lite, det beror helt 

på vilken tjänst man söker och så där men det är något som verkar vara väldigt ha 

positiv klang just idag. - Michelle 

I slutändan menar våra respondenter att individens anställningsbarhet handlar om vad 

arbetsgivarna eftersöker och individens möjlighet att uppfylla deras krav. Dock uppfattas 

dessa krav inte alltid som rimliga, och ibland kanske inte heller som uppnåbara.   
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Ibland känns det idag som att man ska ha högskoleutbildning, 10 års 

erfarenhet men gärna vara ung, (...) och att man ska kunna leva med sitt 

jobb liksom dygnet runt. - Michelle 

  



 

27 

 

6 DISKUSSION 
I följande avsnitt kommer studiens resultat jämföras med tidigare forskning inom området 

samt knytas an till vald teoretisk utgångspunkt. Även studiens slutsatser kommer att 

redovisas. Avslutningsvis diskuteras för- och nackdelar med studiens metodval samt en 

redogörelse för fortsatt forskning. 

 

Lindberg (2016, s. 104) redogör för tre perspektiv på högre utbildning där det framkommer 

tydliga skillnader gällande utbildningens önskvärda resultat och genomförande. I vår studie 

framkommer det att respondenterna ser högre utbildning ur alla perspektiv, perspektiv som 

delvis överlappar varandra. Det gör att högre utbildning snarare kan förklaras genom modell 

1.1 än genom tre renodlade perspektiv.   

 
Figur 1.1 En illustration av hur tre perspektiv på högre utbildning överlappar varandra 

 

Respondenterna upplever personalvetarutbildningen dels utifrån en nyttoaspekt där den ska 

förbereda individen för arbetslivet med praktiska kunskaper om det framtida yrket och 

därmed också skapa nyttiga, anställningsbara individer. Vi kan framförallt se 

nyttoperspektivets relevans i det kortsiktiga synsättet på anställningsbarhet i vår studie då 

både lärare och studenter uttrycker att mycket handlar om att besitta de färdigheter som 

dagens arbetsgivare önskar, och om vilka kunskaper som är aktuella just nu. Studenterna ger 

uttryck för att de önskar en mer lösningsorienterad och praktiskt utformad utbildning för att 

erhålla dessa färdigheter, vilket också kan knytas till nyttoperspektivet (Lindberg 2016, s. 

100).  

 

Utbildningen uttrycks av både studenter och lärare även förse individerna med förmågan att 

reflektera, ifrågasätta samt tänka kritiskt, vilket är utmärkande för bildningsperspektivet. Här 

kan vi dra likheter mellan den långsiktiga syn på anställningsbarhet som våra respondenter ger 

uttryck för och bildningsaspekten, eftersom dessa förmågor inte endast ska öka individens 

möjligheter till arbete utan även bidra med personlig och social utveckling (Lindberg 2016, s. 

103). Lärarna anser att utbildning ska utformas på ett teoretiskt vis för att utveckla 

studenternas förmågor att tänka och reflektera. Detta visar att lärarna ser högre utbildning ur 

ett bildningsperspektiv då genomförandet består av material som bildar studenterna och inte 

endast förser dem med konkreta arbetskunskaper (Lindberg 2016, s. 104). Även vissa aspekter 

kan dras till konkurrensperspektivet, då examensbeviset kan utgöra en formell merit som ökar 
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anställningsbarheten. Även studenternas syn på utbildning som konkurrensmedel på 

arbetsmarknaden gör att paralleller kan dras till detta perspektiv (Lindberg 2016, s. 101).  

6.1 Utbildning 

I vår studie framkommer förväntningar och motiv kring personalvetarprogrammet samt 

uppfattningar om dess utformning och innehåll. Med hjälp av vår teoretiska utgångspunkt och 

tidigare forskning kommer vi att försöka förstå och förklara dessa fenomen mer. 

6.1.1 Motiv till högre utbildning 

Puaca, Theandersson och Carlén (2017, s. 220) skriver att de främsta motiven till högre 

utbildning är personlig utveckling och förändringsmöjligheter men att aspekter som hög lön, 

trygghet, karriärmöjligheter och ökad anställningsbarhet också är förekommande. Dessa 

aspekter kan även återfinnas i vår studie där studentrespondenterna uttrycker mer kortsiktiga 

motiv till högre utbildning: högre inkomst, bättre möjligheter på arbetsmarknaden och ökad 

anställningsbarhet. De mer långsiktiga motiven involverar intresset för att arbeta med 

människor samt tidigare dåliga arbetsförhållanden där utbildningen ska medföra 

förändringsmöjligheter på en framtida arbetsplats. Studenterna menar också att utbildningen 

även ska resultera i en personlig utveckling och självförverkligande för individen. Lärarna är 

inne på samma spår då de nämner att det handlar om en förhoppning om att studierna ska ge 

studenterna ett mer långsiktigt kunnande, där kritisk reflektion och analysförmåga är faktorer 

som är ständigt återkommande. Läraren Alex påpekar att hen vill ha ett långsiktigt lärande där 

de examinerade studenternas “bäst-före-datum” ligger långt fram i tiden.  

 

Sammantaget handlar båda sidors åsikter om ökade kunskaper som ska hjälpa dem i framtiden 

vilket även ses som anledningar till varför studenterna har valt att utbilda sig till 

personalvetare. Att bli mer anställningsbar, kunna förändra samt överlag få bättre möjligheter 

på arbetsmarknaden är å ena sidan exempel på aspekter som kan kopplas till 

nyttoperspektivet. Eftersom perspektivet trycker på att utbildning ska forma samhällsnyttiga 

individer som ska kunna utföra arbetsuppgifter på ett önskvärt sätt (Lindberg 2016, s. 100). 

Studentrespondenternas strävan efter personlig utveckling och självförverkligande kan å andra 

sidan liknas vid bildningsperspektivet, där utbildningens främsta syfte är att skapa en fri 

individ som förverkligat sin potential och ökat sina allmänna kunskaper (Lindberg 2016, s. 

103). Det visar alltså att studenterna ser utbildningen som ett redskap för att öka sina 

möjligheter på arbetsmarknaden efter examen, men också för att bli mer bildad och kunnig. 

 

Lärarnas syn på utbildning kan härledas till det som Löfgren Martinsson (2008, ss. 176–177) 

benämner som det livslånga lärandet. Hennes förklaring skiljer sig från Ekstrands och Nordins 

(2007, ss. 110–112) syn, där lärande kommit att handla om anpassning. Löfgren Martinsson 

(2008, ss. 176–177) menar att det är av vikt att individer får hjälp att komma i kontakt med 

verktyg som sedan kommer att hjälpa dem att utveckla sitt arbete och på så vis även utveckla 

sig själva. Våra lärarrespondenter lyfter att deras sätt att undervisa och det som de försöker 

förmedla till studenterna handlar just om dessa aspekter.  

 

Puaca, Theandersson och Carlén (2017, s. 216) beskriver att individers kortsiktiga motiv till 

studier kan liknas vid ett konsumtionssynsätt, där en examen ses som en handelsvara för 

materiellt och socialt utbyte. Detta konsumtionsperspektiv är även något som Molesworth, 

Nixon och Scullion (2009, ss. 277–278) diskuterar utifrån att studenter ses som konsumenter 

på en utbildningsmarknad. Här ses vikten av att ha en examen som mer betydelsefull än att få 

faktakunskaper, kritiskt tänkande och en analysförmåga. I vår studie lyfter studenten Kid att 

utbildningen ska resultera i ett examensbevis och därmed få en större möjlighet till att få ett 
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arbete jämfört med individer utan en examen. Detta kan härledas till konkurrensperspektivet 

där utbildning ska leda till att individer blir mer konkurrenskraftiga med hjälp av 

examensbevis. I en sådan situation handlar utbildning inte om kunskaperna som studierna 

medför, utan istället om kamp över knappa resurser (Lindberg 2016, s. 101).  

 

En annan anledning till valet av personalvetarstudier var programmets bredd. I vår studie 

förespråkar både lärare och studenter utbildningens omfång och ser det som en viktig del i 

individers personliga utveckling och allmänbildning. Löfgren Martinsson (2008, ss. 108–109) 

menar däremot att utbildningens bredd skulle vara missgynnande för studenterna eftersom det 

minskar möjligheten till att finna en yrkesidentitet. Det gör det också svårt att känna sig 

konkurrenskraftig. Till skillnad mot Löfgren Martinsson (2008, ss. 108–109) tolkar våra 

respondenter utbildningens bredd som något positivt. Vi kan däremot se likheter mellan vår 

studie och bildningsperspektivet, där utbildningen ska generera bildade individer genom att 

utveckla deras allmänna kunskaper och intellekt (Lindberg 2016, s. 104). Trots att våra 

lärarrespondenter lägger större vikt vid bildning i relation till utbildning och överlag ger ett 

mer långsiktigt perspektiv, visar studenterna att detta är något som är betydelsefullt även för 

dem. De påpekar att kunskaper och allmänbildning är viktiga aspekter i deras framtid inom 

arbetslivet.  

6.1.2 Teoretiskt orienterad eller instrumentell kunskap? 

I vår studie uttrycker lärarna Toni och Kim att viss kunskap inte kan läras ut på 

personalvetarutbildningen, utan måste förmedlas på arbetsplatsen. Samtliga lärare ger bilden 

av att deras sätt att undervisa i längden kommer underlätta för studenternas fortsatta livslånga 

lärande. De ser vikten av teoretisk undervisning som utvecklar studenternas tankesätt och 

handlingssätt. Detta kan relateras till bildningsperspektivet där utbildningens utformning 

består av övningar och material som bildar studenten till en fri, kritisk och tänkande individ 

(Lindberg 2016, s. 103). Relationen mellan teoretisk och praktisk kunskap ses inte som 

konkurrerande inom lärargruppen. Läraren Toni menar exempelvis att de praktiska 

kunskaperna bygger på de teoretiska och verksamhetsförlagd utbildning är ett sätt att 

synliggöra detta på. Detta kan anknytas till det livslånga lärande som Askling, Christiansson 

och Foss-Fridlizius (2001, s. 15) talar om. De menar att det är individens möjlighet och 

förmåga att lära sig under hela sin livstid och att kunskap inte endast lärs ut inom formell 

utbildning utan i alla privata och sociala sammanhang. Det handlar om att det inte endast 

ligger på utbildningarna att lära ut den kunskap som individer sedan ska använda på 

arbetsplatsen (Askling, Christiansson & Foss-Fridlizius 2001, s. 15).  

 

Löfgren Martinsson (2008, ss. 118–119) pekar också på att den kunskap som efterfrågas på 

arbetsmarknaden endast kan läras ut på den specifika arbetsplatsen. Trots detta framkommer 

det under våra intervjuer att studenterna önskar en mer instrumentell och lösningsorienterad 

undervisning. Vi finner att våra studentrespondenter förväntar sig och önskar mer praktiska 

inslag och uttrycker att de blivit förvånade över att utbildningen innehåller mycket teoretiskt 

orienterad kunskap. Detta synsätt på hur utbildning ska genomföras ryms inom ramen för 

nyttoperspektivet där starka praktiska inslag och realistiska övningar ligger som tyngdpunkt 

(Lindberg 2016, s. 104). Samtidigt är det ingen av studentrespondenterna som ser abstrakta 

teorier som något negativt utan påpekar att bilden kring vad utbildningen ska generera har 

blivit allt klarare och att de lärt sig mer än vad de trodde att de skulle göra. Molesworth, 

Nixon och Scullion (2009, ss. 279–281) skriver att studenter i regel inte ser nyttan med 

teoribaserat lärande och att de i regel anser att det är onödig kunskap. Författarna varnar dock 

för att denna utveckling kan leda till negativa konsekvenser för samhället eftersom 

utbildningsväsendet får mindre påverkansmöjligheter (Molesworth, Nixon & Scullion 2009, 
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ss. 279–281). Eftersom studenterna i denna studie ser nyttan med abstrakta teorier, verkar 

detta scenario relativt långt bort. 

6.2 Anställningsbarhet 

Haake och Löfgren Martinsson (2016, s. 146) framhåller att anställningsbarhet förknippas 

med att matcha arbetsmarknadens kunskapskrav genom att äga de kompetenser som 

efterfrågas. I vår undersökning ger respondenterna uttryck för samma sak och menar att trots 

anställningsbarhetsbegreppets komplexitet innebär det att möta arbetslivets behov och 

kompetenskrav samt att snabbt och relativt enkelt kunna få ett arbete. Denna definition av 

anställningsbarhet menar Ekstrand och Nordin (2007, s. 114) även ryms inom ramen för vad 

det livslånga lärandet har blivit, det vill säga ett lärande som blivit mer av en anpassning till 

arbetsmarknaden än självförverkligande och bildande. Eftersom det finns stora risker att 

livslångt lärande reduceras till att enbart handla om att anpassa sig till yttre förutsättningar 

(Ekstrand & Nordin 2007, s. 113) finns det paralleller till hur våra respondenter ser på 

anställningsbarhet. För att individen ska kunna uppnå önskad grad av anställningsbarhet och 

därmed också kunna bli nyttig för arbetslivet anses utbildningen vara det främsta hjälpmedlet.  

 

Våra respondenter ger även uttryck för anställningsbarhet ur ett kortsiktigt och ett långsiktigt 

perspektiv. Kortsiktigt på så vis att individens kompetenser och personliga egenskaper ska 

matcha dagens arbetsmarknad. Detta kan liknas vid den kategori av anställningsbarhet som 

kallas för “anställningsbarhet i termer av färdigheter” där avgränsade färdigheter främjar 

individen och hens möjlighet till att få ett jobb (Löfgren Martinsson 2008, s. 47). Precis som 

Haake och Löfgren Martinsson (2016, s. 146) påstår i sin studie, innebär denna kategori att 

utbildning ska förse individen med kunskaper som matchar arbetsmarknadens krav och 

behov, vilket även framkommer tydligt i vår studie. Det gör att högre utbildning i anslutning 

till anställningsbarhet ses ur ett nyttoperspektiv där väl förberedda studenter ska bidra till 

samhället med generiska och överförbara färdigheter, och därigenom kunna utföra 

arbetsuppgifter på önskvärt sätt (Lindberg 2016, s. 99).  

 

Samtidigt framkommer en mer långsiktig typ av anställningsbarhet i vår studie som betonar 

individens personliga utveckling, kritiska tänkande samt förmågan att kunna analysera, vilket 

kan jämföras med kategorin “anställningsbarhet bortom färdigheter”. Kategorin inkluderar en 

förståelse hos individen för hur uppgifter och sammanhang ska förstås, angripas samt tolkas. 

Även en utveckling hos individen betonas där hen ska kunna förhålla sig till olika situationer, 

tänka kritiskt samt våga handla utifrån teoretiska kunskaper (Löfgren Martinsson 2008, s. 51). 

Detta påminner om respondenternas resonemang där dessa attribut anses påverka individens 

anställningsbarhet på lång sikt och där dessa kompetenser även genererar någonting mer än 

endast anställningsbarhet. Detta kan tolkas med hjälp av två av våra teoretiska perspektiv: 

nytto- samt bildningsperspektivet. Även här talar våra respondenter om generiska färdigheter 

som finns inom nyttoperspektivet: problemlösningsförmåga, analysförmåga samt att kunna 

identifiera och behandla information (Lindberg 2016, s. 99). Dessutom finns tendenser till att 

se faktorer som genererar en anställningsbar individ genom utbildning inom ramen för 

bildningsperspektivet. Respondenterna i vår studie framhåller att individens kritiska tänkande 

och ifrågasättande är viktiga för anställningsbarheten, vilket inom bildningsperspektivet är 

utbildningens mål (Lindberg 2016, s. 103).  

6.2.1 Faktorer som utgör en anställningsbar individ 

Tidigare forskning visar att det finns två betydande faktorer till vad som gör en individ 

anställningsbar är (rätt) högre utbildning och kompetensutveckling (Berntson, Sverke och 

Marklund 2006, s. 233; Haake & Löfgren Martinsson 2016, s. 146; Holmberg & Johansson 
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2005, s. 41). I linje med denna forskning trycker både lärare och studenter i vår studie på att 

högre utbildning är central för anställningsbarheten. Dock menar Holmberg och Johansson 

(2005, s. 41) att en högre utbildning kan minska chanserna till att få ett okvalificerat arbete, 

vilket respondenterna i vår studie inte ger uttryck för. Flertalet studenter menar däremot att 

ytterligare utbildning som exempelvis en masterexamen eller interna företagskurser stärker en 

individs anställningsbarhet, vilket pekar på att kompetensutveckling lyfts fram som en central 

faktor för anställningsbarhet. Genom att vidareutbilda sig ansåg en del av respondenter att de 

kunde stärka sin anställningsbarhet eftersom det kan leda till specialistkunskap. Detta 

stämmer överens med Holmberg och Johanssons (2005, s. 42) påstående, då de i sin 

avhandling presenterar att specialisering, även kallat yrkesidentitet, är en viktig faktor för 

individens anställningsbarhet. Sammanfattningsvis uttrycker våra respondenter att de anser att 

all typ av utbildning gynnar individens anställningsbarhet.  

 

En annan avgörande faktor för anställningsbarhet som respondenterna i vår studie lyfter fram 

är arbetslivserfarenhet. Samtliga respondenter trycker på att erfarenhet från arbetslivet ökar 

individens chanser till att få ett arbete. Detta visar sig även i den tidigare forskning som vi 

tagit del av, där det framkommer att arbetslivserfarenhet ökar anställningsbarheten (Haake & 

Löfgren Martinsson 2016, s. 146; Holmberg & Johansson 2005, s. 41). Samtidigt tydliggörs 

en skillnad i erfarenheten, där arbetslivserfarenhet från HR-branschen ansågs mer värdefull av 

våra respondenter. Likaså framkommer detta i tidigare studier, inte HR-branschen specifikt, 

att erfarenhet från område tillhörande utbildningen anses göra individen mer anställningsbar. 

Praktik relaterad till utbildningen framställs här som ett sätt att få den yrkeserfarenhet som 

behövs för att få ett arbete (Holmberg & Johansson 2005, s. 41). Studenterna i vår studie ger 

sken av samma upplevelse: praktik i utbildningen förser individen med yrkeserfarenhet och 

ger på så vis fler studenter möjlighet att öka sin anställningsbarhet.  

 

Andra faktorer som Haake och Löfgren Martinsson (2016, s. 146) menar gör en individ 

anställningsbar är flexibilitet och att vara flyttbar. Detta är något som också lyfts fram i vår 

undersökning då studenterna pekar på dessa egenskaper, även om begreppet flyttbar inte 

används. Innebörden av begreppet presenteras dock i form av att vara anpassningsbar samt 

kunna anpassa sig efter arbetsgivarens önskan och därmed inkluderar begreppet att kunna 

vara flyttbar, om det är det företaget önskar. Att ha de kompetenser och kunskaper som 

efterfrågas på arbetsmarknaden inom HR menar även Haake och Löfgren Martinsson (2016, 

s. 146) behövs för att vara attraktiv på arbetsmarknaden. Kompetenser som lyfts fram av våra 

respondenter och som ligger i linje med tidigare forskning är långsiktiga faktorer som kritiskt 

tänkande, hög lärande- och utvecklingsförmåga, rätt personlighet och social kompetens 

(Haake & Löfgren Martinsson 2016, s. 146). Studentrespondenterna i vår undersökning menar 

att den rätta personligheten är att vara framåt samt att kunna ”sälja” sig själv. Även Finch 

m.fl. (2013, s. 696) lyfter fram faktorer som gynnar en individ på lång sikt för att bli 

anställningsbar och placerar dem under kategorin problemlösning. Denna kategori innefattar 

kritiskt tänkande och anpassningsbarhet samt kreativitet som väsentliga element (Finch m.fl. 

2013, s. 696). Dessa faktorer är även något som våra respondenter ger uttryck för där kritiskt 

tänkande, reflektion och förmågan att kunna tänka själv betonas. Här går det att urskilja 

kopplingar till bildningsperspektivet, även om faktorerna inte lyfts i samband med utbildning. 

Dock är utbildningen ett hjälpmedel att uppnå dessa attribut. Att individen erhåller ett kritiskt 

tänkande är mycket centralt både för utbildningens mål inom bildningsperspektivet (Lindberg 

2016, s. 103) och för individens anställningsbarhet.  

 

Slutligen framkom det i Haake och Löfgren Martinssons (2016, s. 146) studie att en del 

personalvetarstudenter menade att utbildningen medför status och legitimitet i och med 
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examensbeviset något som i sig ökar anställningsbarheten. Studenterna i vår studie framhåller 

också personalvetarutbildningen som en komponent att stärka CV:t med, dock mer som en 

konkurrensfördel än ett sätt att uppnå status på. Studenten Kid uttryckte att betygen som 

erhållits under utbildningen kan ses som en konkurrensfördel när individen söker ett HR-jobb. 

Vidare uttrycker hen att en examen från en högskola kan stärka individens anställningsbarhet, 

vilket även läraren Kim höll med om då examensbeviset kan liknas vid en kvalitetsstämpel. 

Det gör att anställningsbarhetsfaktorn examensbevis ryms inom konkurrensperspektivet, 

eftersom det viktiga inte är vad individen faktiskt kan och har lärt sig, utan att individen 

istället besitter ett bevis på att den är anställningsbar (Lindberg 2016, s. 102). 

6.3 Avslutande reflektion 

Samtliga respondenter ger uttryck för att personalvetarutbildningen ska resultera i ett arbete 

efter avslutad utbildning, men även personlig utveckling samt självförverkligande ses som 

viktiga aspekter. Utbildningen tycks förse studenterna med möjlighet till detta, enligt både 

dem själva och lärarna i studien. Enligt våra respondenter är personalvetarprogrammet en 

utbildning som består av mer teori än praktik, vilket lärarna tycker ger studenterna viktig 

kunskap som kan användas i flera år och därmed bli mer anställningsbara på lång sikt. 

Studenterna önskar, och förväntande sig, dock mer praktiska inslag (även om de kan förstå 

syftet med de teoretiska anknytningarna) för att kunna finna ett jobb efter examen och på så 

vis öka sin kortsiktiga anställningsbarhet.  

 

Vi kan konstatera att synsättet på högre utbildning som framkommer i vår studie inte kan 

knytas an till endast ett perspektiv i vår teoretiska modell (Lindberg 2016, s. 104). Vidare kan 

vi fastställa att respondentgruppernas syn på högre utbildning är relativt lika, men att det även 

finns några tydliga skillnader. I modell 1.2 redovisas studenters och lärares syn på högre 

utbildning. Studenterna rör sig inom alla perspektiv eftersom de ser utbildning som ett 

redskap som ska göra dem anställningsbara, ge dem konkurrensfördelar samt utveckla dem 

personligen. Lärarnas synsätt däremot domineras av nytto- och bildningsperspektiven. De 

framhåller personalvetarutbildningen som ett sätt att förse studenterna med kritiskt tänkande, 

analysförmåga samt kunskaper som ska förbereda dem för arbetslivet. Endast en lärare avvek 

från resterande och såg examensbeviset som ett konkurrensmedel, vilket gör att 

konkurrensperspektivet är en del i hens synsätt. Sammanfattningsvis är den huvudsakliga 

skillnaden mellan student- och lärargruppen att studenterna betonar alla tre perspektiven 

(bildnings-, nytto- och konkurrensperspektivet) medan lärarna (med ett undantag) endast 

betonar bildning- och nyttoperspektiven.  

 



 

33 

 

 
Figur 1.2 Studenters och lärares positioner i förhållande till de olika perspektiven på högre utbildning 

 

I vår studie ger respondenterna uttryck för fyra betydande faktorer som påverkar en individs 

anställningsbarhet och möjlighet till att få ett arbete: utbildning, arbetslivserfarenhet, 

kompetenser samt personliga egenskaper. Våra respondenter ger uttryck för att det centrala 

för anställningsbarheten är högre utbildning, vilket även visat sig i den tidigare forskning vi 

tagit del av (Berntson, Sverke och Marklund 2006, s. 233; Haake & Löfgren Martinsson 2016, 

s. 146; Holmberg & Johansson 2005, s. 41). Respondenterna i vår undersökning ger uttryck 

för att kombinationen yrkeserfarenhet inom HR-området och en personalvetarutbildning ökar 

anställningsbarheten drastiskt. För en nyexaminerad personalvetarstudent kan detta bli en stor 

utmaning då många studenter har haft liten möjlighet till att skaffa sig denna erfarenhet. Om 

respondenternas upplevelse av krav på arbetslivserfarenhet stämmer försvåras möjligheten till 

att få ett jobb inom HR på dagens arbetsmarknad. 

 

Avslutningsvis kan vi se att både lärare och studenter i vår studie ger uttryck för att 

anställningsbarhet och utbildning är två begrepp som lever inom samma sfär, där högre 

utbildning anses ha en stor påverkan på en individs grad av anställningsbarhet. Även om det 

finns negativa sidor med att utbilda sig på en högre nivå, som risken för att bli 

överkvalificerad för ett arbete (Alvesson 1999, s. 236), ser flertalet av våra respondenter 

utbildning som något positivt som gynnar individens personliga och sociala utveckling. Vår 

studie visar att utbildning anses vara en betydande faktor i en individs chanser till att få ett 

jobb inom HR. Detta visar också att respondenterna har en bred syn på livslångt lärande, där 

det inte endast ses som en anpassning till arbetsmarknadens krav utan även som en viktig del 

för personlig utveckling.  

6.4 Metoddiskussion 

Denna studie har genomförts med hjälp av en fenomenologisk kvalitativ ansats där fokus har 

legat på att få fram respondenternas bakomliggande tankar och förväntningar. I och med 

studiens syfte och frågeställningar ansåg vi att detta var den bästa ingången för att kunna 

fånga upp den information som kunde uppkomma. I efterhand är vi överlag nöjda med valet 

av metod i relation till det empiriska materialet. 

 

Vi har dock tagit i beaktande att en kvalitativ intervjustudie innefattar personlig kontakt 

mellan forskare och respondent och att detta kan ha påverkat studiens resultat. Vi var väl 
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medvetna om att exempelvis de medverkande studenterna i studien kunde uppleva osäkerhet 

kring att diskutera sin utbildning med någon som studerar personalvetenskap och har studerat 

ett år längre än dem. Detta kan ha lett till att de försökt hitta de “rätta” svaren som de trodde 

eftersöktes vilket kan ha lett till en felaktig bild av deras förväntningar och tankar kring 

utbildningen och relationen till anställningsbarhet. Vi försökte reducera den eventuella 

osäkerheten som studenterna kunde uppleva genom att genomföra de intervjuerna enskilt. I 

lärarnas fall gällde det att minska risken för att omedvetet anta rollen som student och inte 

som forskare under intervjusituationen. Då lärarna hade en högre position och status än oss 

studenter och då det rör sig om en maktrelation mellan oss studenter och den intervjuade 

läraren tog vi beslutet att båda skulle medverka vid de intervjuerna. Trots detta fanns det 

självklart fortfarande en risk för att lärarna delgivit en förskönad bild av sina upplevelser för 

att inte verka missnöjda med sin arbetssituation. Vi var även väl medvetna om, trots våra 

ordagranna transkriberingar, att vårt resultat var en tolkad version av vad respondenterna 

berättat. Dock har vi strävat efter att utgå ifrån respondenternas perspektiv för att förstå deras 

berättelser utifrån deras synvinkel. Dock ter sig den fenomenologiska ansatsen som vi 

använder oss av att alla fenomen och berättelser bygger på tolkningar av den verklighet de 

lever i. 

 

Valet att genomföra åtta intervjuer baserades dels på studiens tidsram och dels på svårigheten 

att få individer att ställa upp på intervju. Trots detta tänkte vi att fler intervjuer inte lett till en 

djupare eller mer nyanserad bild. De intervjuer som vi genomförde blev, som önskat, väldigt 

djupa och ledde även till en mättnadskänsla vilket också gjorde att vi tog beslutet att fler 

intervjuer troligtvis inte hade lett fram till ny information eller nya infallsvinklar. 

 

En sak som vi upptäckte efter intervjugenomförandet var att vi under intervjusituationen var 

dåliga på att fråga respondenterna om de kunde utveckla sina svar. Detta upptäcktes under 

resultatskrivandet och påverkade vårt empiriska material genom att en del svar blev 

outvecklade. Om vi hade varit mer uppmärksamma hade vi troligtvis kunnat få mer utförliga 

förklaringar som hade tydliggjort respondenternas förväntningar och tankar istället för att få 

välja bort eller tolka deras svar som vi till viss del fick göra nu. 

6.5 Fortsatt forskning 

Vårt fokus i denna studie har varit att undersöka lärares och studenters förväntningar på 

utbildningsinnehåll samt anställningsbarhet på ett personalvetarprogram. Något som vi 

upptäckt är att forskning kring lärares förväntningar är begränsad vilket hade varit intressant 

att studera mer utförligt. Detta för att deras tankar oftast inte kommer fram vilket troligtvis 

skulle kunna öka förståelsen för högre studier i allmänhet. 

 

Det hade i en mer omfattande studie även varit väsentligt att beakta kön, ålder och social 

bakgrund för att se om respondenternas svar hade skiljt sig åt utifrån dessa perspektiv. 

Exempelvis är det rimligt att anta att studenter som arbetat ett tag innan de börjar studera har 

andra förväntningar och erfarenheter som de kan använda sig av i studierna än de som 

kommer direkt från gymnasiet eller endast arbetat ett par år. 
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Bilagor 
 
Bilaga 1 
 
Missiv till studenter 
 

Hej, 

 

Vi heter Lotta Arkstål och Mimmi Hast och går sista året på OPUS-programmet på 

Högskolan i Borås. Vi skriver just nu vår kandidatuppsats där syftet är att kartlägga studenters 

och lärares uppfattningar kring utbildning och dess betydelse för individers 

anställningsbarhet. Detta för att kunna redogöra för huruvida dessa uppfattningar skiljer sig åt.  

 

Undersökningen är kvalitativ och kommer genomföras med hjälp av intervjuer. Därför skulle 

vi vara mycket tacksamma om det finns några i er klass som skulle vilja medverka. 

 

Intervjuerna är planerade att genomföras vecka 15 och 16, och beräknas ta ungefär 45–60 

minuter. Tid och plats för intervjutillfälle bestäms sedan tillsammans med er. Intervjuerna 

kommer att spelas in, om detta samtycks, och sedan bearbetas. Ingen utomstående kommer att 

ta del av materialet och i det färdiga resultatet kommer det inte gå att urskilja enskilda 

personer och allt insamlat intervjumaterial kommer att förstöras efter användning. Din 

medverkan är frivillig och du kan när som helst avbryta ditt deltagande. 

 

Vi tänkte komma förbi under er föreläsning på fredag den 7 april för att möta er personligen 

och informera om vår studie. 

 

Om du skulle vara intresserad av att medverka eller om du har några frågor, hör av dig till oss 

på någon av följande adresser: 

 

Mimmi Hast   Lotta Arkstål    

s142831@student.hb.se s142189@student.hb.se  

0768-39 49 01   0705-12 71 04    

 

Handledare: Goran Puaca 

goran.puaca@hb.se 

033-435 42 77 

 

Tack på förhand! 

 

Med vänliga hälsningar, 

Mimmi Hast & Lotta Arkstål 
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Bilaga 2 
 

Missiv till lärare 
 

Hej, 

 

Vi heter Lotta Arkstål och Mimmi Hast och går sista året på OPUS-programmet. Vi skriver 

just nu vår kandidatuppsats där syftet är att undersöka studenter och lärares förväntningar och 

upplevelser av utbildningsinnehåll och anställningsbarhet inom ett personalvetarprogram. 

Undersökningen är kvalitativ och kommer genomföras med hjälp av intervjuer. Därför skulle 

vi vara mycket tacksamma om du skulle vilja medverka. 

 

Intervjuerna är planerade att genomföras vecka 15 och 16, och beräknas ta ungefär 45–60 

minuter. Tid och plats för intervjutillfälle bestäms sedan tillsammans med er. Intervjuerna 

kommer att spelas in, om detta samtycks, och sedan bearbetas. Ingen utomstående kommer att 

ta del av materialet och i det färdiga resultatet kommer det inte gå att urskilja enskilda 

personer och allt insamlat intervjumaterial kommer att förstöras efter användning. Din 

medverkan är frivillig och du kan när som helst avbryta ditt deltagande. 

 

Om du skulle vara intresserad av att medverka eller om du har några frågor, hör av dig till oss 

på någon av följande adresser: 

 

Mimmi Hast   Lotta Arkstål 

s142831@student.hb.se s142189@student.hb.se  

0768-39 49 01   0705-12 71 04 

 

Handledare: Goran Puaca 

goran.puaca@hb.se  

033-435 42 77 

 

Tack på förhand! 

 

Med vänliga hälsningar, 

Mimmi Hast & Lotta Arkstål 
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Bilaga 3 
 
Intervjuguide studenter 
 

Bakgrund 
1. Berätta lite om dig själv (ålder, var man kommer ifrån, ev. intressen, vad man 

studerar) 

2. Vad gjorde du innan du började studera? (sysselsättning, arbete, gymnasium, arbetslös 

osv) 

 

Utbildning 
1. Hur ser du på högre utbildning? (vad ska den bidra med, syfte, vad är den till för) 

2. Hur kommer det sig att du började studera på högskola? (var det en självklarhet, 

varför/varför inte?) 

3. Vad tror du att du hade gjort om du inte hade börjat studera på högskolenivå? 

(övervägde du några andra alternativ?) 

4. Hur kommer det sig att du valde just ett personalvetarprogram? (vilka var de främsta 

motiven, varför tror du att många väljer det idag) 

5. Fanns det något annat program/utbildning som du stod och valde emellan? 

6. Vilka förväntningar hade du på utbildningen när du sökte? (utbildningsinnehåll, vad 

ska den generera i) 

7. Vilka förväntningar har du på föreläsarna? 

8. Har du samma förväntningar idag eller har de förändrats? (Om så är fallet, på vilket 

sätt) 

9. Känner du att dina förväntningar har uppfyllts? (Varför/varför inte) 

10. Vad motiverar dig i dina högskolestudier? (drivkrafter, ex: få examen eller utveckla 

kunskap) 

11. Vad är det bästa med din utbildning? 

12. Vad hade kunnat förbättras gällande din utbildning? (både hos dig själv och 

programmet) 

13. Känner du att du har möjlighet att påverka din utbildning? (utformning, innehåll, 

varför/varför inte) 

14. Hur tänker du kring verksamhetsförlagd utbildning/praktik? (bra, dåligt, varför/varför 

inte) 

15. Idag anses praktisk kunskap vara närmare verkligheten, håller du med om detta och i 

så fall på vilket sätt? (förtjänster kring teoretisk kunskap, nackdel) 

16. Personalvetarprogrammet är en populär utbildning idag, hur ser du på det? (risker, 

fördelar, nackdelar, har du märkt av detta) 

Anställningsbarhet 
1. Har du hört talas om begreppet anställningsbarhet? (Om nej: vad tror du begreppet 

innebär, Om ja: hur ser du på begreppet - vad innebär det för dig - tror du att individer 

själva kan öka sin egen anställningsbarhet - hur då/varför inte) 

2. Vad tycker du gör en individ attraktiv på arbetsmarknaden? (vilka kvalifikationer bör 

man ha, vad innebär det för dig att vara attraktiv) 

3. Hur upplever du att dina möjligheter ser ut för att få ett arbete efter genomförda 

studier? 

4. Upplever du att din utbildning gör dig attraktiv på arbetsmarknaden, och i så fall på 

vilket sätt? (Vilka tror du är dina möjligheter till att få en anställning efter avslutad 

utbildning) 



 

 

 

 

Framtid 
1. Vad vill du göra efter dina studier? (studera vidare, forska, jobba?) 

2. Var ser du dig själv om 5 år? Upplever du att utbildningen kan hjälpa dig att nå dit? 

(på vilket sätt, varför/varför inte, tror du att utbildningens innehåll är relevant för ditt 

framtida yrke) 

3. Hur tror du arbetsmarknaden för din yrkeskategori kommer se ut i framtiden? 

 

Avslutning 
1. Är det något annat du vill ta upp som vi inte har berört idag? (finns det något vi har 

missat) 

2. Har du några andra tankar kring utbildning som du vill lyfta fram? 

3. Har du några andra tankar kring anställningsbarhet som du vill lyfta fram? 

 

  



 

 

 

Bilaga 4 
 

Intervjuguide lärare 

 

Introduktionsfrågor 
1. Berätta lite kortfattat om dig själv? (Ålder, utbildning, arbetslivserfarenhet, vad har du 

själv studerat på högskolenivå? Har du läst ett program eller enskilda kurser, och i så 

fall hur ser du på ditt val? Hur kommer det sig att det blev just den utbildningen) 

2. Berätta lite kortfattat om den tjänst du har idag? Hur kom du hit? Hur länge har du 

undervisat (på programmet)? 

 

Utbildning 
1. Hur ser du på högre utbildning? (syfte, vad bidrar den till?) 

2. Hur tror du att det kommer sig att så många individer idag studerar på 

personalvetarprogrammet? Vad är det som gör programmet attraktivt? 

3. Har du sett några större förändringar inom personalvetarprogrammet och synen på 

utbildningen under din tid i yrket och i så fall vilka? (följ upp med hur detta påverkar 

ditt yrkesutövande? Ser du några utmaningar/dilemman/möjligheter med detta?) 

4. Vad tycker du är det bästa med denna utbildningen och vad anser du kan förbättras? 

Exempel 

5. Vilka förväntningar tror du studenterna har kring den här utbildningen? Möter detta 

dina egna förväntningar på den personalvetarutbildning du läser? (utbildningens 

innehåll!) 

6. Vilka förväntningar tror du studenterna har på dig som lärare? Upplever du att du kan 

möta detta på ett bra sätt, och i så fall på vilket sätt? 

7. Vad är det som motiverar dig i ditt jobb? 

8. Känner du att du har möjlighet att påverka utbildningen och i så fall på vilket sätt? 

9. Om du får nya idéer hur stora är chanserna för att omsätta dem i praktiken enligt dig? 

10. Vad tycker du om VFU (verksamhetsförlagd utbildning) inom 

personalvetarprogrammet? Anser du att det ska vara mer eller mindre? Varför/varför 

inte? Kurser samtidigt, obligatorisk praktik? har du själv haft praktik? 

 

Anställningsbarhet 
1. Vad tänker du på när jag nämner ordet anställningsbarhet?  

2. Anser du att det finns en tydlig koppling mellan utbildningen och anställningsbarhet? 

(kan du utveckla?) 

3. Anser du att det finns en koppling mellan programmet och arbetsmarknaden? Och i så 

fall vilken/vilka delar? 

4. Hur upplever du möjligheten att få ett jobb om man har en högskoleexamen gentemot 

om man inte har en? 

5. Vissa undersökningar har visat att individer idag ser på utbildning som en biljett eller 

nyckel in på arbetsmarknaden, hur tänker du kring detta? 

6. Upplever du att det finns krav från arbetsmarknaden på utbildningen? Vilka i så fall? 

Hur anser du att det går att tillgodose dessa krav? 

7. Hur upplever du att man kan balansera arbetsmarknadens praktikbaserade krav och 

utbildningens akademiska utformning? 

8. Är anställningsbarhet samt framtida möjligheter på arbetsmarknaden något som du 

tänker på och tar in i utformningen av din undervisning på programmet? Exempel? 

 

Framtiden 



 

 

 

1. Hur ser du på utbildningens förutsättningar i framtiden? 

2. Tror du att utbildningens teoretiska utformning är på väg att försvinna och ersättas av 

arbetsmarknadens praktikbaserade krav och i så fall vad kommer detta få för 

konsekvenser? 

3. Hur tror du möjligheterna till att få ett jobb som nyexaminerad student ser ut? 

(utbildningens innehåll relevant för arbetslivet) 

 

Avslutning 
1. Är det något annat du vill ta upp som vi inte har berört idag? (finns det något vi har 

missat) 

2. Har du några andra tankar kring utbildning som du vill lyfta fram? 

3. Har du några andra tankar kring anställningsbarhet som du vill lyfta fram?  
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