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SAMMANFATTNING 
Allt fler individer väljer idag att utbilda sig på högskole- och universitetsnivå. 
Utbildningspolitikens mål är att öka inflödet av studenter i det svenska samhället och 
därmed har stora satsningar gjorts på utbildning. År 2014 har Sverige en budget på 60 
miljarder kronor för utbildning och universitetsforskning men ändå går det 70 000 arbetslösa 
akademiker idag. Under utbildningens gång har det växt fram ett intresse att studera vad som 
händer på arbetsmarknaden när allt fler individer väljer att vidareutbilda sig. Syftet med 
studien är att öka förståelsen gällande individers uppfattningar kring utbildningens betydelse 
på arbetsmarknaden idag. Vi har valt att utföra en kvalitativ studie med hjälp av 
semistrukturerade intervjuer samt utgått från det hermeneutiska perspektivet. Vårt urval 
består av fem studenter som går sitt första år på ett personalvetarprogram samt fem 
förvärvsarbetare som innehar en personalvetarexamen och som idag arbetar inom HR. Vi 
valde att studera denna grupp då personalvetarutbildningen har ökat antalet platser fram tills 
idag och vi ville därmed ta del av dem som studerar programmet samt de som arbetar inom 
området idag. Resultatet visar att våra respondenter var eniga om att utbildning har en stor 
betydelse i dagens samhälle. Samtliga respondenter menar att utbildning är ett krav för att ta 
sig in på arbetsmarknaden. De är medvetna om att utbildning inte leder direkt till ett arbete 
utan att det är upp till individen själv att förvalta sin utbildning. De betonar att det inte finns 
tillräckligt med högkvalificerade yrken och ser tendenser till att individer som inte har en 
utbildning tenderar att bli socialt exkluderade i samhället. Respondenterna anser att ett 
resultat av att fler utbildar sig kan leda till att utbildningen sjunker i värde samt medför en 
risk för utbildningsinflation.  
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KAPITEL 1 

Inledning 
Allt fler individer i dagens samhälle väljer att vidareutbilda sig och Sverige har för 2014 en 
budget för utbildning och universitetsforskning på cirka 60 miljarder kronor (Regeringen 
2013). Att lägga en sådan stor summa på utbildning ses som en samhällelig investering då 
förhoppningen är att detta skall leda till en hög avkastning i form av en ökad produktivitet. 
En högre utbildningsnivå tenderar att bidra till positiva efterföljder i samhället samt för den 
enskilda individen. På individnivå kan det medföra en jämnare lönestruktur medan det på 
samhällsnivå utvecklar arbetets innehåll samt möjliggör en förändring av arbetsmarknadens 
struktur och på så sätt skapa nya arbeten vilket gynnar den enskilda individen (Thålin 
2007:8) Frågan som bör ställas är om det per automatik är en samhällelig investering eller 
vem det är som gynnas av denna satsning som årligen läggs på utbildning. År 2010 var det 
70 000 arbetslösa akademiker i Sverige (Nesser, 2010), vilket talar för att en matchning 
mellan utbildning och arbetsliv inte sker automatiskt.  
 
Vi är intresserade av att få en ökad förståelse för individen uppfattning om den akademiska 
utbildningens betydelse på arbetsmarknaden idag. Vi har valt att utföra tio stycken intervjuer 
jämnt fördelade mellan studerande samt personer som innehar en akademisk examen. 
Studenterna läser sitt första år på ett personalvetarprogram på en medelstor svensk högskola 
och de som redan har en akademisk examen inom personalvetarprogrammet arbetar idag 
inom HR-området. Arbetsgivare uppskattar att det idag finns en balans mellan utbud av 
erfaren arbetskraft inom personalområdet och behovet på arbetsmarknaden. Därför har 
studenterna efter examen haft svårigheter med att få ett arbete och problemet ser ut att 
kvarstå längre fram på grund av expansionen av personalvetare samt låga pensionsavgångar 
(Högskoleverket 2012: 59)  
 
Vi anser att det är vetenskapligt intressant att studera personalvetare då detta 
utbildningsprogram återfinns bland de yrkesutbildningar som under de senaste åren har ökat 
kraftigt (Högskoleverket 2012:58). Vi är intresserade av hur de värderar sin utbildning men 
även hur de ser på utbildningens betydelse generellt då akademisk utbildning idag har ökat 
markant. En anledning till varför många väljer att gå en akademisk utbildning skulle kunna 
bero på att det är svårt för ungdomar idag att få ett arbete direkt efter gymnasiet. En stor del 
av arbetslösheten i Sverige idag utgörs av ungdomar som enbart innehar en 
gymnasialutbildning (Lindahl 2011: 107). 
 
Under utbildningens gång har det växt fram ett intresse att studera vad som händer på 
arbetsmarknaden när allt fler individer innehar en akademisk utbildning. Ett utfall vi 
diskuterade är konsekvenser som kan uppstå på individnivå om utbildning förlorar i värde 
eftersom allt fler individer kommer inneha en akademisk examen samtidigt som andra 
faktorer värdesätts mer i jakten att hitta det perfekta arbetet. Om allt fler individer har en 
akademisk utbildning drabbar det även samhället vilket kan medföra en utebliven matchning 
mellan utbildning och arbetsliv. Det skulle på så sätt även kunna resultera i en 
utbildningsinflation som innebär att högutbildade tvingas ta lågkvalificerade yrken som inte 
motsvarar den kompetens de faktiskt besitter, vilket även påverkar den enskilda individen. 



 4 

Om fler individer innehar en akademisk utbildning skulle det även kunna medföra en 
kompetenshöjning i det svenska samhället, förändra strukturen på arbetsmarknaden och 
därmed skapa fler kvalificerade yrken. Oavsett vad utfallet kommer att bli i framtiden ses 
utbildning idag som en ledstjärna inom politiken för regeringar runt om i världen vilket på så 
sätt bekräftar att utbildningen har en betydelsefull, om inte helt avgörande roll på 
arbetsmarknaden idag (Olsen&Peters, 2007: 314).  
 

Bakgrund 
Det har under en längre tid funnits utbildningar inom personalområdet på universitet och 
högskolor. Under 1970-talet uppstod det konflikter på arbetsmarknaden vilket skapade ett 
allmänt intresse för arbetslivets villkor (Högskoleverket 2004:25). Under 1900-talet har 
personalarbetet genomgått omfattade förändringar. Personalarbetet har förändrats i samband 
med arbetslivets förändrade förutsättningar, vilket på så sätt speglar utvecklingen av 
arbetsinnehåll, synsätt samt organisationens ställning på arbetsmarknaden. För att 
personalvetarprogrammet skall stå sig i framtiden är det av stor vikt att följa med i 
samhällets utveckling samt de specifika kunskapsområden som berör personalarbetet 
(Högskoleverket 2004:63)  
 
Det har skett en global övergång från industrisamhället till något som idag, bland annat 
benämns som kunskapsekonomi i en stor del av världens länder. Denna övergång sägs skapa 
en positiv påverkan i samhället samt långsiktigt stärka konkurrenskraften på 
världsmarknaden och erhålla en stabil ekonomi (Jessop 2008:2). Fokus på den politiska 
nivån har förflyttats från full sysselsättning till anställningsbarhet och entreprenörskap 
(Jessop 2008:9). Påskyndandet och förskjutningen till ett kunskapssamhälle kan bidra till 
negativa efterföljder i samhället och även på individnivå. Gällande individnivå menar Jessop 
(2008) att individer utan rätt förutsättningar till att utbilda sig riskerar att bli socialt 
exkluderade i takt med att kunskapssamhället expanderar hastigt (Jessop 2008:10). På 
samhällsnivå antyder Jessop (2008) att ett kunskapssamhälle kan bidra till negativa 
efterföljder i form av miljöförstöring samt främjande av våld genom en ökad 
vapenproduktion. Problemen tenderar att uppstå beroende på hur individer väljer att förvalta 
sin kunskap, vilket medför att kunskap kan användas som ett maktmedel för att stärka sin 
position på världsmarknaden och för att hänga med i den tekniska utvecklingen. Istället 
förespråkas ett ”visdomssamhälle” som främjar gemenskapen i samhällena och ökad 
kunskap om mänskligheten (Jessop 2008:10).  
 
I Sverige har ett livslångt lärande varit i fokus sedan regeringen år 1990 tog fram sin 
proposition ”Växa med kunskap”. Syftet med propositionen var att möjliggöra utbildning i 
samhället i högre utsträckning än vad tidigare varit möjligt. Reformen av utbildning på 
gymnasie- och högskolenivå syftar till att höja utbildningsnivån i samhället och 
implementera ett livslångt lärande hos individerna. Genom implementerandet av ett livslångt 
lärande strävar utbildningspolitiken i Sverige till att förbättra individens yrkesmöjligheter 
genom att bredda utbildningens innehåll (Sveriges riksdag 1990:42). En förändring som 
genomfördes var att den statliga regleringen av skolan reformerades och att kommunerna 
istället fick det övergripande ansvaret. Statens uppgift skulle numera enbart vara att se till att 
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skapa gemensamma mål och riktlinjer för samtliga skolor i Sverige (Sveriges riksdag 
1990:45). 
 
Förändringar på världsmarknaden avseende utbildningskrav tenderar även att påverka 
utvecklingen på den svenska marknaden till att följa med i samma riktning. I Sverige ser vi 
att utbildningsnivån har ökat och att allt fler individer utbildar sig på högskolor och 
universitet. Jämför vi antalet registrerade studenter mellan år 1990 och år 2010 kan vi se att 
antalet har ökat från 203 000 till 441 000 under 20 år (Karlsson & Skånberg 2012:25). Vi ser 
att det har skett en förändring i samhället gällande synen på utbildningens betydelse och att 
det i dagsläget tenderar att bli allt viktigare att inneha en akademisk utbildning. Då kunskap 
står i fokus i samhället bidrar detta till att allt fler individer väljer att utbilda sig för att ha en 
större möjlighet att komma in på arbetsmarknaden. Det finns dock tendenser till att det 
brister i matchningen mellan utbildning och arbetsmarknad i det svenska samhället. För att 
uppnå rätt matchning skall individer efter avslutad examen arbeta med ett yrke som 
motsvarar utbildningens längd samt inriktning (Karlsson & Skånberg 2012:31). 
 
Sverige har idag fler examinerade akademiker än vad som efterfrågas på arbetsmarknaden. 
År 1974 var det brist på 30 000 akademiker i Sverige medan det år 2000 fanns ett överskott 
på cirka 200 000 akademiker som inte har ett yrke som motsvarar deras kompetens (Thålin 
2007:10). Överutbildning har expanderat i Sverige under de senaste årtiondena. År 2000 
hade cirka en tredjedel av alla arbetstagare i Sverige en högre utbildning än vad deras arbete 
krävde. Begreppet överutbildning tyder därmed på ett matchningsproblem mellan utbildning 
och arbetsmarknad. Utbildningsnivån samt arbetsmarknadens kvalifikationskrav har stigit i 
det svenska samhället under en lång period, dock har utbildningsnivån expanderat betydligt 
fortare än arbetsmarknadens krav (Thålin 2007:1). En orsak till att kraven på 
arbetsmarknaden har stigit kan bero på den teknologiska utvecklingen, 
organisationsförändringar samt globaliseringen. (Thålin 2007:3). Diskurser kring 
arbetsmarknadens utveckling har tidigare hävdat att individerna inte kommer kunna anpassa 
sig gällande de ökade kompetenskraven från arbetsmarknaden. Utvecklingen har visat sig 
vara raka motsatsen och det är istället arbetsmarknaden som inte hinner anpassa sig efter 
individernas utbildningstakt (Thålin 2007:4) 
 
Utbildningspolitikens mål har varit att öka antalet studerande på högskolor och universitet 
och ett offentligt mål fram till och med i början på 2000-talet var att varje årskull skulle 
börja studera på högskolenivå innan de fyllt 25 år (Le Grand Szulkin, & Tåhlin 2004:283). 
Detta har inneburit att stora satsningar har gjorts på utbildning de senaste två årtiondena. 
Motiveringen var att utbildning är en resurs för att utöka individers kunskaper på 
arbetsmarknaden för att på så sätt bilda en anpassningsbar arbetskraft som gynnar samhället. 
En ökad utbildningsnivå skall även ge större möjligheter för teknisk och organisatorisk 
utveckling. Syftet med välutbildade invånare är att gynna både den enskilda individen samt 
samhället på så sätt att utbildning blir ett medel för att öka individens anställningsbarhet och 
därmed kan vi höja tillväxttakten i näringslivet (Karlsson & Skånberg, 2012:29).  

Individer som inte arbetar med yrken som uppnår deras kompetensnivå kan få lägre lön samt 
en lägre arbetstillfredsställelse än utbildade individer som har ett arbete som motsvarar deras 
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kunskap. Det kan även medföra att individer tappar motivationen och blir uttråkade. Därmed 
är det av stor vikt att arbetstagare har ett yrke som matchar dess kompetens ur en 
psykologisk aspekt (Le Grand Szulkin, & Tåhlin 2004:284). Dock visar det sig att en stor 
del av de som är överutbildade är relativt unga och att många av dessa personer kommer att 
förbättra sin situation på arbetsmarknaden och bli bättre matchade med tiden. 
Överutbildning kan därmed ses som ett tillfälligt problem som kan reduceras över tid 
(Thålin 2007:2). Idag är cirka hälften av alla arbetstagare rätt matchade gällande sin 
utbildningslängd och inriktning med det yrket de arbetar med (Karlsson & Skånberg, 
2012:31). Överutbildning tenderar att bli ett problem i samhället och kan ha ett samband 
med implementerandet av det livslånga lärandet. Individer som saknar högre utbildning blir 
därmed inte lika konkurrenskraftiga och överutbildade individer tar deras arbeten (Thålin 
2007:14). Detta tyder på att implementerandet av ett livslångt lärande i Sverige är 
problematiskt då det brister i sambandet mellan utbildning och arbetsmarknaden (Svensson 
2004:84). Vi har därför valt att göra en kvalitativ studie bland ett antal studenter och 
förvärvsarbetare för att ta del av deras uppfattningar. 

Syfte 
Vårt syfte är att intervjua ett antal studenter på ett personalvetararprogram samt 
förvärvsarbetare inom HR för att ta del av deras upplevelser, tankar och uppfattningar kring 
den akademiska utbildningens betydelse på arbetsmarknaden idag. 
 

Frågeställningar 
o Hur upplever våra respondenter att utbildning påverkar deras position på 

arbetsmarknaden? 
o Upplever dessa individer att det finns andra kvalifikationer och/eller egenskaper som 

är viktiga förutom utbildning för att vara konkurrenskraftiga på arbetsmarknaden? 
Vilka i så fall?  

o Hur upplever våra respondenter de förändrade kraven på utbildning i samhället? 
 

Avgränsning 
Vi har valt att avgränsa oss och enbart studera individers upplevelser och tankar kring den 
akademiska utbildningens betydelse på arbetsmarknaden idag. Våra respondenter är en 
grupp studenter som går första året på en mellanstor svensk högskola samt en grupp 
förvärvsarbetare inom HR som innehar en personalvetarutbildning. Vi har även avgränsat 
oss i det avseendet att vi inte tagit hänsyn till strukturella villkor så som ålder och kön i vår 
studie.  
 

Begreppsdefinition 
Anställningsbarhet 
Begreppet anställningsbar innebär egenskaper, kvalifikationer och erfarenheter som 
individer behöver för att vara attraktiva på den konkurrerande arbetsmarknaden. För att som 
individ uppnå anställningsbarhet är det viktigt att anamma det livslånga lärandet och därmed 
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uppdatera sin kunskap över tid (Garsten & Jacobsson 2004:1).  
 
Kunskapssamhälle 
När vi använder begreppet syftar vi på ett kunskapssamhälle där utbildning står i fokus där 
samhället strävar efter en hög kunskapsnivå för att vara konkurrenskraftig på 
världsmarknaden (Jessop 2008:2). 
 
Livslångt lärande 
Det livslånga lärandet är ett begrepp som syftar till att individer utvecklar och förnyar sin 
kompetens kontinuerligt under sin livstid då utbildning ses som en färskvara som ständigt 
behöver uppdateras (Svensson 2004:83). 
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Uppsatsens disposition 
Första kapitlet inleds med att belysa vårt problemområde samt bakgrunden till varför vi 
valt att studera det här området samt varför det är vetenskapligt intressant. Därefter 
redovisas syftet med studien samt frågeställningar som omsluter det området vi vill studera. 
Efter frågeställningarna presenteras en avgränsning samt begreppsdefinition som innehåller 
begrepp som är viktiga att förstå under läsningens gång. Till sist presenteras uppsatsens 
disposition för att ge läsaren en överblick över arbetet samt underlätta att finna det som 
sökes. 
 
Andra kapitlet består av tidigare forskning som berör vårt problemområde. Kapitlet 
innehåller även teorier som vi tagit del av vilka fungerar som ett verktyg i femte och sista 
kapitlet som utgörs av vår diskussion. Utgångspunkten är Durkheims utbildningsteori där 
han presenterar utbildningens roll i samhället. Detta följs sedan upp av The Credential 
Theory samt Pierre Bourdieus teori om symboliskt kapital. Avslutningsvis berörs även 
Granovetters teori om sociala nätverk.  
 
Tredje kapitlet innehåller metoden för hur vi har gått till väga under hela arbetets gång. Där 
får läsaren inledningsvis en utförlig beskrivning av vilket perspektiv vi utgått ifrån, vilket 
urval vi gjort som präglat studien samt vilka verktyg vi använt oss utav för att få fram vårt 
resultat. Därefter beskriver vi vilket tillvägagångsätt vi haft under studien samt de etiska 
överväganden som vi har tagit hänsyn till under arbetets gång. Sedan beskrivs hur vi 
bearbetat och analyserat vårt resultat. Till sist beskriver vi våra egna värderingar och den 
förförståelsen vi hade innan studien genomfördes. 
 
Fjärde kapitlet består enbart av empiriskt material från respondenterna som fångats upp 
genom intervjuer. Vi har sammanställt vårt resultat utefter fyra olika teman för att det skall 
bli enklare för läsaren att förstå och ta del av resultatet. Dessa teman är; Varför utbildar sig 
individer idag, Utbildningens betydelse för individen idag, Individens möjligheter på 
arbetsmarknaden samt Förändringar avseende utbildningens betydelse över tid.  
 
I det femte och sista kapitlet kommer syfte och frågeställningar diskuteras i förhållande till 
vårt empiriska material samt att tidigare forskning och teorier sammanvävs i diskussionen. 
Sedan redovisas en slutsats där vi tar upp de viktigaste områdena vi fått fram i 
undersökningen. Till sist presenteras en metoddiskussion samt förslag på fortsatt forskning.  
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KAPITEL 2 

Tidigare forskning 

Utbildningsreformer 
Från 1960-talet har forskning fått en betydande roll inom utbildningsväsendet och idag är 
forskning en dominerande verksamhet inom ett flertal universitet och högskolor. Högskolor 
och universitet är idag den största statliga sektorn (Askling 2012:31). Från 1961 till idag har 
omfattande statliga resurser satsats på utbildning för att nå en kvantitativ expansion kring 
antal studerande, lärare, antal utbildningar samt inom forskning. Satsningen på expansion av 
högre utbildning ses som en bidragande faktor till välfärdsutvecklingen i det svenska 
samhället samt som ett alternativ för att förhindra att individer går arbetslösa. Expansionen 
av högre utbildning samt antal studenter som studerar runt om i landet har även bidragit till 
positiv ekonomisk vinning för landsting och kommuner (Askling 2012:37).  
 
Efter andra världskriget infördes reformer kring utbildning som har fått en betydande roll 
idag. Dessa reformer innebar bland annat insättning av högstadium vilket bidrog till att en 
större andel sökte till gymnasium under ett par decennier. I ett senare skede kring 50- och 
60- talet byggdes även gymnasieskolor ut vilket i sin tur bidrog till att fler individer valde att 
fortskrida sina studier på akademisk nivå (Askling 2012:42). Ett samhälle med hög 
utbildningsnivå ansågs medföra en ökad standard i det svenska samhället samt bidra till 
bättre framtidsutsikter (Askling 2012:45). En högre utbildningsnivå skulle bidra till en god 
ekonomisk tillväxt i samhället vilket blev ett tungt argument när förslag kring utbildning 
framfördes (Askling 2012:46). År 1964 infördes ett nytt system för studiemedel vilket 
innebar att samtliga studenter hade rätt till studiemedel och tidigare lagstiftningar kring detta 
reducerades vilket påverkade inflödet av studenter enormt på högskolor och universitet då 
fler valde att utbilda sig (Askling 2012:48-49). Nedan visar expansionen av antalet studenter 
från 1977-2010. 
 

 
(Askling 2012:54). 
 
Under de senaste 50 åren har högre utbildning i Sverige visat på framgång. Högre utbildning 
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har fått en större betydelse i det svenska samhället då det har bidragit till fler möjligheter för 
individer i samhället att studera på en högre nivå, skapat fler tillfällen för forskning och har 
expanderat till ett femtiotal orter. Utbildningen ses även som ett medel för att motverka 
klyftorna i samhället mellan högutbildade och lågutbildade. Dock kan högre utbildning 
medföra problem och frågan är hur mycket expansion vi egentligen klarar av. Den högre 
utbildningen i Sverige har genom tid gjort stegvisa förändringar. Dessa förändringar har 
anpassats efter demografiska förändringar, behov på arbetsmarknaden och även för att 
modernisera samhället. Förändringarna har även skett genom politisk önskan om ett jämlikt 
samhälle. Negativa efterföljder kan ske genom den ökade expansionen av antalet studenter 
och ökande kostnader för samhället i sig. Det visar sig att dessa förändringar inte endast 
grundar sig i att öka den svenska välfärden utan att det ses ur ett internationellt 
konkurrensperspektiv då ett flertal länder i Europa har förändrat utbildningsnivån i samma 
takt som Sverige (Askling 2012:135). Sverige måste rätta sig efter yttre påverkan gällande 
förändringar på världsmarknaden samt tillgodose den inre organisationens budget (Askling 
2012:142). I framtiden krävs det en balans mellan akademiskt utbildade och relevans för att 
möjliggöra att högskolor och universitet skapar kunskap som går att nyttja i det svenska 
samhället. Svensson (2004) menar att det inte finnas tillräckligt med högkvalificerade yrken 
som möter de nyexaminerade studenterna (Svensson 2004:84). Implementerandet av det 
livslånga lärandet är även problematiskt då det sker ett kompetensglapp mellan det 
teoretiska innehåll i utbildningarna gentemot hur det fungera i praktiken på arbetsplatserna. 
Idag får inte individen den sakkunskap genom utbildning som krävs i det verkliga arbetslivet 
(Svensson 2004:84-85). 
  

Utveckling av personalvetarprogram  
Antalet individer som påbörjar ett högskoleprogram inom personal- och 
organisationsutveckling har ökat med 60,8 procent under perioden 07/08 till 09/10 i Sverige. 
Från läsåret 09/10 till 10/11 har antalet nybörjare minskat med 12,2 procent. Idag råder det 
ett glapp mellan nyutexaminerade studenter inom personal- och organisationsutveckling och 
arbetsmarknadens behov utav dem. Från läsåret 11/12 kommer cirka 5600 individer bli 
antagna till dessa program varje läsår. Ett resultat av detta är att mer än 2500 studenter 
kommer att ta en examen inom personal- och organisationsutveckling och ett överskott på 
antal utexaminerade studenter kommer ligga runt 1250 individer per år som prognosen ser ut 
på arbetsmarknaden idag. Det förutsägs att år 2020 kommer vara ett betydligt bättre år för 
nyexaminerade att komma in på arbetsmarknaden men att ett överskott kommer att kvarstå 
(Högskoleverket 2012: 58).  

 

Den kunskapsbaserade ekonomin 
Tidigare forskning visar att den kunskapsbaserade ekonomin har fått en stor 
genomslagskraft de senaste 30/40 åren. Den kunskapsbaserade ekonomin tillsammans med 
faktorer som globalisering och konkurrenskraft tenderar i slutändan att hänvisa individer till 
högre utbildning (Sum & Jessop 2012:24). I samband med övergången till den 
kunskapsbaserade ekonomin har det riktats ett större fokus på utbildning och ett livslångt 
lärande för att främja globalisering och utveckla humankapital. En politisk målsättning är att 
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uppmuntra utbildning samt ett livslångt lärande för att skapa ett framgångsrikt 
konkurrensverktyg och därigenom en stärkt position på världsmarknaden (Sum & Jessop 
2012:31). Utbildning ses som en direkt ekonomisk faktor och kan därmed jämföras med en 
industri där denna kan utvärderas och direkt visa samband med dess ekonomiska effektivitet. 
Högskolor och Universitet erbjuder ett stort utbud av avancerade professionella program 
samt distanskurser för att möjliggöra samt implementera det livslångalärandet i dagens 
samhälle (Sum & Jessop 2012:33). I länder där det finns universitet strävas det efter att 
uppnå en kunskapsbaserad ekonomisk utveckling, det skapas på så sätt ett 
beroendeförhållande mellan universiteten, industrin och regeringen menar Etzkowitz (1994) 
(Sum & Jessop 2012:33). 
 
Det som har inträffat i samband med kunskapsekonomins intåg är att det har skett en 
förskjutning från ett ansvar som tidigare låg hos staten till att numera hamna hos individen 
(Sum & Jessop 2012:33). Trots att ansvaret har flyttats från staten till den enskilda individen 
finns det ett intresse hos staten att peka på betydelsen av utbildning då detta gynnar 
nationella intressen samt stärker Sveriges position på världsmarknaden (Sum & Jessop 
2012:41). Det är idag individens uppgift och ansvar att vara anställningsbar. För att hålla sig 
anställningsbar ses det som viktigt att tillskansa sig individuella färdigheter, kompetenser, 
flexibilitet, anpassningsförmåga samt personliga egenskaper. Dessa faktorer stärker 
individens roll på arbetsmarknaden och kan då gynna individen i konkurrensen om arbete i 
nationella och globala miljöer (Sum & Jessop 2012:33). Den tekniska utvecklingen är även 
den en faktor som påverkar individen att anpassa sig efter de krav som finns på 
arbetsmarkanden i sin jakt på att uppnå anställningsbarhet (Sum & Jessop 2012:40). För att 
bli konkurrenskraftig gäller det att omvandla den kunskap som uppnåtts genom utbildning 
till någonting som kan bringa ekonomisk nytta. Kunskap blir ett konkurrensmedel i den 
stund det omvandlas till att producera produkter och tjänster som har ett värde (Sum & 
Jessop 2012:38).  
 
Den roll som högre utbildning anses ha för ekonomin är viktig då utbildning är ledstjärnan i 
politiken för regeringar runt om i världen. Universiteten idag ses som en central drivkraft i 
den kunskapsbaserade ekonomin vilket kan leda till konsekvenser om utbildning och 
arbetsmarknad inte går hand i hand. För att undvika detta uppmuntras lärosäten att utveckla 
kontakter med industrier och näringslivet och skapa partnerskap (Olsen&Peters, 2007: 314).  
 

Akademisk utbildning på arbetsmarknaden 
Utbildningens roll på arbetsmarknaden uppmärksammades i samband med en studie gjord i 
Nederländerna med syfte att förklara varför utbildning lönar sig på arbetsmarknaden (van de 
Werfhorst 2011:522). Tidigare studier inom området visar att det finns olika förklaringar till 
varför utbildning tenderar att medföra fördelaktiga möjligheter på arbetsmarknaden. För 
högutbildade anses det finnas större möjligheter till sysselsättning och högre lön. Orsaken 
som ligger bakom tros enligt teorier bero på att det finns en direkt koppling mellan de 
kunskaper och färdigheter som en utbildning ger samt produktiviteten på arbetsplatsen, 
vilket Weiss (1995) kallar för den lärande modellen. En annan orsak till möjliggörandet på 
arbetsmarknaden förklaras utav att genom utbildning får arbetsgivare en bekräftelse på 
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individens produktivitet samt dess kunskaper och färdigheter. En högskoleexamen är ett 
bevis på en lärande individ som kan ta till sig kunskap och kommer därmed att prestera bra 
på arbetsplatsen. Detta minimerar den osäkerhet som annars kan finnas hos en arbetsgivare 
innan anställning (van de Werfhorst 2011:523). Utbildning kan på så sätt fungera som en 
sorteringsmekanism för att plocka fram de individer som har de rätta egenskaperna samt 
besitter rätt kvalifikationer (van de Werfhorst 2011:524). Att arbetsgivare tenderar att ha den 
här synen gällande utbildning är ett svar på ett kollektivt beteende, vilket innebär att det är 
olika institutioner som styr samt reglerar kraven gällande vilka formella kvalifikationer som 
är att föredra. Det är även på grund av den tekniska utvecklingen som utbildning har fått en 
alltmer betydelsefull roll i samhället och väger därför tungt idag i en urvalsprocess bland 
arbetssökande för att på så sätt bli mer effektiva samt produktiva inom organisationen (van 
de Werfhorst 2011:525). 
 

Sambandet mellan högre utbildning och anställning 
Sedan år 1980 har det i många länder varit ett stort fokus på högre utbildning för att stärka 
den nationella ekonomin och tillväxten. Nationella och internationella bedömningar inom 
utbildningsområdet indikerar ett stort behov av högre utbildning för att bidra till den 
nationella ekonomin men även för att stärka den internationella konkurrenskraften (Harvey, 
2010: 4). Den primära roll som högre utbildning har är att öka invånarnas kunskaper, 
färdigheter, attityder och förmågan att reflektera kritiskt. Flexibilitet har även blivit en 
central faktor för högutbildade. Ändamålet är att akademiker skall spela som transformativa 
aktörer i samhället då de skall kunna anpassa sig till arbetsmarknaders svängningar. Den nya 
verkligheten uppmuntrar relationen mellan högre utbildning och sysselsättning. En viktig 
faktor att komma ihåg är att utbildning inte bidrar till anställningsbarhet utan att 
anställningsbarhet är såväl en del av som beroende av det så kallande livslånga lärandet 
(Harvey 2010:3-4).  
 
Många organisationer med anställda akademiker har genomgått stora förändringar de 
senaste decennierna och förväntas att fortskrida med struktur- och strategiförändringar. De 
centrala förändringarna har varit och innebär nedskärningar, flexibla anställningsvillkor, 
outsourcing och möjligheten att arbeta hemifrån menar Harvey (2010). Detta påverkar 
akademikerna på så sätt att deras arbete kommer vara mindre tydligt, att behovet av 
flexibiliteten ökar,  att förmågan att arbeta i projektgrupper krävs samt att akademiker får en 
otydlig karriärsutveckling. Medvetenheten om detta bör öka bland nyexaminerade 
akademiker. Det är dock irrelevant att anse att det finns för många högutbildade utan det 
viktiga är att den allmänna kompetenshöjningen av arbetskraften i Europa breddar 
möjligheterna. Trots att nedskärningar sker i samband med ökad kompetens i samhället 
förändras strukturen vilket kan bidra till en positiv effekt då det kommer att eftertraktas mer 
utbildad arbetskraft i slutändan. Som nyexaminerad kan man behöva ta ett arbete som inte 
uppnår sin kompetens till en början och därmed bör akademiker vara realistiska med sina 
förväntningar (Harvey 2010:5-6). En examen har tidigare vart ett inträde till en anställning. 
Efter organisatoriska förändringar och det ökande antalet studenter är detta inte längre fallet. 
Akademiska yrken växer men det gör även antalet examinerade vilket gör att en examen inte 
fungerar som ett inträde till en anställning längre. Därför skall en utbildning istället ses som 
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ett första steg i en rekryteringsprocess (Harvey 2010:7) 

 
Anställningsbarhet 
Under de senaste årtiondena har det skett en förändring på arbetsmarknaden, vilken präglas 
av en alltmer minskad jobbsäkerhet samt en mindre förutsägbar väg för att göra karriär. Det 
traditionella sättet att klättra i hierarkin inom ett och samma företag börjar idag suddas ut allt 
mer. Idag ligger ett större fokus på att vara mångsidig, anpassningsbar och göra karriär inom 
flera olika organisationer menar Forrier & Sels (2003). Den livslånga anställningen har mist 
sin betydelse och ersatts av ett annat begrepp, livslång anställningsbarhet. Trots den 
frekventa användningen av begreppet anställningsbarhet är det fortfarande ett relativt vagt 
och otydligt begrepp. Det finns forskning inom området men man har ännu inte uppnått 
någon klar konsensus eller gett det en specifik mening. Samtidigt är det viktigt att vi får en 
ökad förståelse för begreppet då det används frekvent inom olika typer av 
organisationslitteratur (Forrier & Sels 2003:103).  
 
Begreppet anställningsbarhet är däremot ingen ny term utan användes första gången redan 
på 1950- talet och har används frekvent sedan 1990-talet. Till en början hade begreppet i 
huvudsak ett ekonomiskt syfte, begreppet användes för att uppmuntra de som inte hade 
någon anställning att ta sig in på arbetsmarknaden. Därefter under tidiga 1970-talet ändrades 
den ekonomiska situationen vilket även medförde en förändring i begreppet 
anställningsbarhet. Målet var fortfarande att uppnå full sysselsättning men som ett resultat 
av den stigande arbetslösheten flyttades fokus från faktorer som relaterades till individens 
inställning och gav istället större utrymme för faktorer som påvisade kunskap och förmågor. 
Det blev ekonomiskt nödvändigt för anställda att vara så ”anställningsbara” som möjligt 
(Forrier & Sels 2003:103-104).    
 
Under 1980-talet blev begreppet i större utsträckning förankrat på en organisatorisk nivå. 
Anställningsbarhet var ett begrepp för att uppnå flexibilitet samt en förmåga att hantera de 
förändringar som organisationer ständigt utsattes för. Anställningsbarhet sågs som den 
funktionella flexibiliteten hos personalen. Från att tidigare varit ett 
arbetsmarknadsinstrument förändrades det till ett HR instrument för att optimera 
spridningen av personal inom företaget. Kort därefter på 1990-talet flyttades fokus tillbaka 
till ett arbetsmarknadsinstrument. Anställningsbarhet sågs som någonting nödvändigt för 
hela den aktiva populationen. Det är inte enbart viktigt att stimulera inträde på 
arbetsmarknaden utan även att garantera karriärmöjligheter inom och utom organisationers 
gränser. Den litteratur som berör anställningsbarhet idag fokuserar primärt på individens 
möjligheter att hålla fast vid arbete inom den interna eller den externa arbetsmarknaden. Det 
har skett en förflyttning där individen står i fokus istället för regering och arbetsgivare. 
Individen har idag fått ett ökat ansvar för sin egen karriär (Forrier & Sels 2003:104).  

Teori  

Durkheim, Utbildningsteori 
Durkheim (1956) ses som en utav sociologins grundare och har under sin tid bland annat 
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valt att studera utbildningens roll i samhället. När han talar om utbildning beskriver han 
detta som ett socialt fenomen (Durkheim 1956:27). Durkheim (1956) påvisar även vikten av 
att ställa sociala fenomen, i det här fallet utbildning i förhållande till sin kontext (Durkheim 
1956:20). På så sätt ställs utbildning i relation till dess förhållande i det fullständiga sociala 
systemet där det förekommer (Durkheim 1956:17).  
 
I alla samhällen finns det flera olika typer utav utbildning då ett samhälle består utav 
åtskilliga varierande sociala miljöer. Durkheim (1956) beskriver att ett jämställt samhälle 
upprätthålls genom att motverka orättvisor samt ojämnlikheter i samhället. Trots detta finns 
det varierande utbildningar vilket ses som en nödvändighet för att upprätthålla olika typer av 
yrken. Däremot har samtliga utbildningar en gemensam bas, utbildningen varierar från ett 
samhälle till ett annat på grund av att respektive samhälle skapar sina egna ideal. Utbildning 
fyller en funktion som går ut på att socialisera in barnen i samhället samt ge dessa de 
grundläggande villkoren som ses som nödvändiga. Detta innebär kortfattat att utbildning har 
en stor betydelse i samhället då det fungerar som en socialisationsprocess för den yngre 
generationen. Durkheim (1956) menar att utbildning i högsta grad kan ses som en social 
funktion (Durkheim 1956:28) vilket skapar oberoende och individuella personligheter 
(Durkheim 1956:64). Ett samhälle kan inte upprätthållas utan utbildning då utbildning svarar 
mot det sociala behov människan har, vilket innebär att utan detta sociala fenomen skulle 
människan inte vara en människa utan ett djur. Durkheim (1956) nämner däremot inga 
konkreta förslag på handlingar för att svara mot detta sociala behov utan betonar enbart 
institutionella jämförbarheter mellan delar av ett pågående samhällssystem (Durkheim 
1956:18).  
 
Durkheim var en av de första sociologerna som betonade vikten av utbildning. Forskning 
inom området har därefter fortskridit och vi kan nu se en övergång från det tidigare 
industrisamhället till idag då vi sägs leva i en kunskapsekonomi där kravet på utbildning har 
ökat allt mer i samhället. Utbildning ses inte längre enbart som en funktion för att socialisera 
in den yngre generationen i samhället utan som en förutsättning för att komma in på 
arbetsmarknaden (Durkheim 1956:28). 
 

The Credential Theory 
Under de senaste århundradena har det skett en förändring på arbetsmarknaden i takt med att 
utbildningsnivån har ökat, vilket har resulterat i höga pedagogiska krav för en mängd yrken. 
I amerikanska sammanhang hävdas det att höga utbildningskrav ställs som svar på de mer 
komplexa och avancerade arbetsuppgifter som krävs på arbetsplatser idag och att de därmed 
är i behov av högkvalificerad arbetskraft (Brown 2001:19). Det finns flera orsaker som sägs 
förklara varför det har blivit ett högre krav på pedagogiska meriter och en av dessa benämns 
under namnet The Credential Theory. Enligt denna teori tolkas expansionen av 
utbildningskraven som tillväxten av kulturellt baserade strategier. The Credential Theory har 
sitt ursprung från Max Webers sociologi (Brown 2001:19-20). Teorin bortser från den 
meritokratiska principen som innebär att individer som är mest objektivt lämpade för ett 
yrke skall anställas. Den meritokratiska principen innebär att de som är mest lämpade för 
yrket är de som presterar och har de bästa tekniska färdigheterna. The Credential Theory 
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värdesätter istället de formella meriterna mer än sakkunskap. Genom detta synsätt bevaras 
makten och inflytandet hos kapitalisterna genom formella krav istället för objektiv 
lämplighet. Därmed anses ett examensbevis som en kulturell merit som viktigare än antal år 
individen har studerat samt tekniska färdigheter. Detta synsätt kritiseras då ett formellt intyg 
på kompetens är en abstrakt kunskap och inte en objektiv kunskap i form av sakkunskap 
(Brown 2001:20). Kritiker till teorin menar på att de flesta arbetsuppgifterna lär individer sig 
på plats och inte genom utbildningen i sig (Collins 1979:17-18).  
 

Pierre Bourdieu, Symboliskt kapital 
Då Durkhiem belyser utbildning på samhällsnivå anser vi att det även är av stor vikt att 
belysa det ur ett individperspektiv och vi har då valt att använda oss utav Pierre Bourdieus 
symboliska kapital. Vi ser även att det är relevant att presentera det symboliska kapitalet 
efter att vi tidigare presenterat The Credential Theory då båda belyser betydelsen av 
utbildningens sociala funktion. Symboliskt kapital anses inte vara en kapitalform i sig utan 
beskrivs som ett tillstånd hos de övriga kapitalformerna. De kapitalformer som avses är 
kulturellt, socialt samt ekonomiskt kapital. För att skapa ett ökat inflytande och kunna 
tillgodose sina kapital måste dessa erkännas av aktörerna i fältet. Det är först vid denna 
tidpunkt kapitalen omvandlas till ett symboliskt kapital då omgivningen tilldelar det ett 
värde (Bourdieu 1986:285). I denna studie har vi valt att fokusera på det kulturella samt det 
sociala kapitalet och bortser därmed från det ekonomiska.  
 
Det kulturella kapitalet 
Det kulturella kapitalet existerar i tre former, det förkroppsligade, det objektiva och det 
institutionella tillståndet. Vi intresserar oss här endast för det institutionella tillståndet då det 
innehåller objektifieringen i form av akademiska kvalifikationer, ett formellt intyg på 
kulturell kompetens. Denna typ av kulturellt kapital skapar legitimitet och makt. En 
akademisk examen gör det möjligt att jämföra kvalifikationer men även att byta ut och 
ersätta dem. Detta gör det möjligt att dra slutsatsen att det finns ett samband mellan 
kulturellt kapital och ekonomiskt kapital genom att garantera ett ekonomiskt värde av en 
viss akademiskt utbildning. Det kulturella kapitalet tar även upp att misslyckande eller 
framgång på arbetsmarknaden kan härledas till vilken samhällsklass individen kommer ifrån 
och på så sätt skapas det olika förutsättningar beroende på klass menar Bourdieu (1986) 
(Bourdieu 1986:243).  
 
Det sociala kapitalet 
Socialt kapital är ett användbart nätverk i form av institutionella relationer med ömsesidigt 
utbyte av bekantskap och erkännande. Det kan vara medlemskap i en grupp som ger 
kollektivt stöd eller referenser (Bourdieu 1986:248). Dessa sociala relationer kan endast 
existera i ett praktiskt tillstånd genom materiella och symboliska utbyten. Du kan även 
erhålla nätverk genom sociala relationer av familjemedlemmar, skolkamrater eller träffa 
någon i ett socialt sammanhang. Det viktigaste med sociala kontakter är att underhålla 
relationer så utbyten kan förstärkas. Nätverk sker inte naturligt utan det krävs en 
ansträngning från individen att skapa och behålla dem. Därmed är det nödvändigt att 
producera och reproducera varaktiga samt nyttiga relationer som kan säkra och stärka 
materiella och symboliska vinster. Nätverksrelationer kan ses som en investering och dessa 
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relationer kan man utveckla på både ett medvetet och omedvetet plan som kan vara 
användbart på både kort och lång sikt (Bourdieu 1986:249). 
 

Granovetter, Sociala nätverk 
Granovetter (1995) har utvecklat Bourdieus definition av socialt kapital och studerat 
fenomenet på ett djupare plan. Granovetter (1995) har gjort en studie i syfte att ta reda på 
hur individer blir medvetna om arbetsmöjligheter. För att ta reda på detta har han valt att 
fokusera på frågan hur den information som möjliggör rörlighet på arbetsmarknaden säkras 
och sprids mellan individer (Granovetter 1995:3). Informationen sprids genom så kallade 
sociala nätverk (Granovetter 1995:4). Resultatet av studien visar att i dagens samhälle spelar 
personliga kontakter en avgörande roll samt att det är dessa som i många fall är den 
avgörande faktorn för att ta del av jobbrelaterad information. Det har på så sätt skett en 
förflyttning från annonsering av tjänster hos Arbetsförmedling och liknande till att istället 
återskapas som en informationskedja inom sociala nätverk. På så sätt ses det som oerhört 
viktigt att besitta ett socialt nätverk med personliga kontakter som på något sätt är knutna till 
arbetsmarknaden för ha möjlighet att ta del av spridningen av jobbinformation samt 
jobbmöjligheter (Granovetter 1995:6). Det är avgörande att dessa kontakter är 
arbetsrelaterade istället för familje-sociala kontakter för att öka sina möjligheter till arbete, 
eftersom studien visade att arbetsrelaterade kontakter i högre utsträckning medförde 
information om arbete (Granovetter 1995:41-42).  
 
I studien Granovetter (1995) genomförde särskilde han på starka respektive svaga band, 
vilket speglar hur djup relationen är mellan två aktörer inom nätverket. Svaga band ses i det 
här sammanhanget som någonting positivt som ökar individens möjligheter på 
arbetsmarknaden. Samtidigt bör individen inneha starka band i form av referenser från 
tidigare arbetsplatser för att ta hjälp av dessa samt luta sig tillbaka på dem senare i livet 
(Granovetter 1995:85). Resultatet av studien tyder på att för att tillskansa sig ett välbetalt 
arbete med hög status är det av stor vikt att besitta personliga kontakter, att dessa kontakter 
är yrkesrelaterade samt att informationskedjorna är korta (Granovetter 1995:93). Studien kan 
sammanfattas genom att betona vikten av personliga kontakter som en förutsättning för att 
komma i kontakt med individer som kan erbjuda arbete. De bästa arbetena finns inte 
utannonserade på internet utan dessa möjligheter ges enbart till de personer som innehar ett 
socialt nätverk (Granovetter 1995:22).  
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KAPITEL 3 

Metod  
Vi har i denna studie valt att utgå ifrån en abduktiv metodansats då vi pendlar mellan teori 
och empiri under vår studie. Genom att analysera intervjumaterialet har vi funnit 
utmärkande områden som på så sätt har genererat koder (Aspers 2007:169). Då vi vill få en 
ökad förståelse för utbildningens betydelse för individer på arbetsmarknaden idag har vi valt 
att använda oss av en kvalitativ studie. Vi har valt det kvalitativa synsättet då detta ställer ett 
större fokus mot individen. Vi vill skapa oss en uppfattning om hur individer som innehar en 
akademisk utbildning alternativt studerar på högskolenivå tolkar och formar sin verklighet 
utifrån utbildningens betydelse på arbetsmarknaden. Inom det kvalitativa synsättet är 
utgångspunkten oftast att integrera med andra människor det huvudsakliga instrumentet för 
att skapa sig uppfattningar om det fenomenet man studerar (Backman 2008:54). Vi valde att 
använda oss utav intervjuer på grund av att vi ville få en inblick i människors syn gällande 
upplevelser, känslor och erfarenheter kring utbildningens betydelse (May 2001:148). 
Intervju som metod kan vara svårare än vad man först tror då det handlar om att fånga in sitt 
empiriska material på ett korrekt sätt och då krävs en väl utformad intervjuteknik samt att 
forskaren innehar färdigheter om hur ett samtal bör genomföras. Intervjuaren måste ha en 
förmåga att ställa professionella frågor, vid rätt tillfälle och på rätt sätt (Kvale & Brinkmann 
2009:17).  
 
Vi har utgått ifrån ett hermeneutiskt perspektiv då vi vill finna förståelse och mening 
gällande utbildningens betydelse på arbetsmarknaden idag. Hermeneutiken utgår ifrån att 
tolka meningsfulla fenomen men för att detta skall kunna genomföras måste det först skapas 
en förståelse (Gilje & Grimen 2007:171). Om vi i det här avseendet ser utbildning som ett 
meningsfullt fenomen kan det uppstå svårigheter när det gäller tolkning och förståelse av 
begreppet. Det är inte alltid självklart vad det är vi frågar efter när vi frågar efter meningen 
med utbildning. Olika individer kan tolka det här på olika sätt, det vill säga att samma 
fenomen kan tolkas annorlunda av två olika parter (Gilje & Grimen 2007:142). Det är därför 
viktigt när man utgår från en hermeneutisk ansats att se ett sammanhang eller kontext för att 
skapa förståelse av en mening (Starrin & Svensson 2009:59). I vår studie är det därmed 
viktigt att studera utbildningens betydelse för individen i förhållande till sin kontext vilket i 
det här fallet är arbetsmarknaden.  
 
Den hermeneutiska cirkeln ses som ett av det viktigaste begreppet inom hermeneutiken, 
vilket pekar på förhållandet mellan helhet och del. Detta innebär att delen måste förstås i sitt 
sammanhang för att man skall kunna skapa ett helhetsintryck och få en ökad förståelse för 
helheten. Den hermeneutiska cirkeln belyser sambandet mellan tolkning och förståelse och 
kontexten den måste tolkas i (Gilje & Grimen 2007:187).  Utifrån vår studie kommer vi 
tillämpa detta genom att få en ökad förståelse för utbildningens betydelse och sedan ställa 
det i relation till arbetsmarknadens krav. På så sätt blir utbildningens betydelse delen i vår 
studie samt att arbetsmarknaden ses som en helhet. Utbildningen kan ha en viss betydelse 
om man endast studerar detta fenomen enskilt medan om man studerar utbildningens 
betydelse i förhållandet till arbetsmarknadens krav kommer vi få en ökad förståelse.  
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Urval 
Vårt urval består utav sammanlagt tio stycken respondenter som vi har intervjuat för att 
samla in vårt empiriska material. Hälften av dessa är studenter som läser sitt första år på en 
mellanstor högskola i Sverige. Orsaken till att vi valde förstaårsstudenter beror på att vi ville 
intervjua en grupp som inte var påverkad i en alltför hög utsträckning av det synsätt som kan 
utvecklas under utbildningens gång. Därför ansåg vi att dessa var en lämplig målgrupp att 
studera för att ta del av deras tankar och åsikter om utbildningens betydelse samt varför de 
valt att studera på en akademisk nivå. Vår utgångspunkt var att finna våra respondenter 
genom sociala medier, dock lyckades vi enbart få en svarande därifrån och kontaktade 
därefter en utbildningsadministratör på en mellanstor svensk högskola. Hon hjälpte oss att få 
tillgång till de personer som studerar första året inom den inriktning som vi önskade, 
personalvetarprogrammet. På så sätt hade vi möjlighet att komma i kontakt med åtta stycken 
individer. Utifrån de studenter som vi lyckades få kontakt med hade vi ingen möjlighet att ta 
hänsyn till strukturella faktorer så som ålder och kön. Däremot är vi medvetna om att dessa 
strukturella faktorer skulle kunna påverka respondenternas reflektioner avseende utbildning. 
Vi bad om att få tillgång till fler namn än vi sökte på grund utav att vi misstänkte att det 
kunde uppstå ett visst bortfall där vissa individer kanske inte ville medverka, vilket det 
gjorde. Vi kontaktade därefter studenterna via sociala medier samt via deras studentmail och 
frågade om de hade möjlighet att medverka i vår studie.  
 
Den andra hälften av våra respondenter består av en grupp som innehar en akademisk 
utbildning inom personalvetarprogrammet samt idag arbetar inom HR. Våra kriterier var att 
respondenten skulle inneha en akademisk utbildning inom ett personalprogram samt 
förvärvsarbeta inom HR idag. Vi valde denna grupp på grund av att de tillhör en 
yrkeskategori som idag inte kräver en legitimation men som i allt högre utsträckning kräver 
ett akademiskt examensbevis idag. En av våra respondenter kom vi i kontakt med genom 
utbildningsrådet på högskolan. Två respondenter fick vi möjlighet att intervjua då vi inom 
gruppen kände till dessa arbetsplatser. De resterande två kom vi i kontakt med genom att vi 
valde ut två stycken organisationer som vi antog hade en HR avdelning och där båda två 
sedan gick med på att träffa oss. Samtliga respondenter kontaktade vi via mail för att inte 
anses påträngande.  Våra respondenter bestod av fyra kvinnliga och en manlig student samt 
fyra kvinnliga förvärvsarbetare inom HR och en manlig. Studenterna var mellan 21-33 år 
och de förvärvsarbetande var mellan 26-50 år gamla.  
 

Material 
Utifrån vårt syfte samt frågeställningar har vi utformat en intervjumall. Vi valde att utforma 
två skilda intervjumallar då vi har två olika respondentgrupper. Då syftet var att få en ökad 
förståelse för respondenternas upplevelser av en utbildnings betydelse, försökte vi i den mån 
det var möjligt att använda oss av öppna frågor där respondenten hade möjlighet att beskriva 
sina egna uppfattningar. Vi försökte därmed att undvika att använda oss av ”varför” frågor 
och istället be respondenten beskriva hur de tänker. Vi har använt oss av cirka 25 frågor för 
att fånga in ett stort område och få ut så mycket som möjligt under respektive 
intervjutillfälle. Graden av struktur under intervjuerna påminner om en semistrukturerad 
intervju men däremot har vi valt att ha en mer öppen dialog med respondenterna och tog oss 
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friheten till att ställa följdfrågor samt gå in på andra spår om respondenten belyste något som 
vi ansåg vara intressant. Våra intervjufrågor användes mer som ett hjälpmedel för att inte 
riskera att missa områden som svarar mot vårt syfte. Vi var med andra ord inte bundna till 
vår intervjuguide utan var relativt fria och hade möjligheten att skapa ett samtal med 
respondenten istället för en intervju med fråga-svardialog (Aspers 2011:143). Det anses 
vanligt inom forskning att inte enbart använda sig av en typ av struktur i intervjun utan att 
det kan innehålla en blandning utav flera olika typer (May 2001:148) vilket vi känner igen i 
vår studie då vi ser att det finns en kombination av semistrukturerad och tematisk intervju.  
 
 

Tillvägagångssätt 
Vi började med att utforma ett syfte samt frågeställningar som vi ansåg var vetenskapligt 
intressant att studera. Därefter utformade vi två intervjumallar anpassade till våra 
respondentgrupper som svarade mot vårt syfte. Vi utförde en pilotstudie för att få 
möjligheten att testa vår intervjumall. Vi gjorde därefter ett urval som bestod av två olika 
grupper för att möjliggöra att se skillnader och mönster mellan dessa parter. Vi kontaktade 
våra respondenter via mail och bokade därefter in tid och plats som var lämplig för båda 
parter. Samtliga studenter intervjuades på en Högskola samt två av förvärvsarbetarna, 
resterande träffade vi på respektive arbetsplats. Redan när vi kontaktade respondenten tog vi 
upp studiens syfte samt att intervjun skulle ta cirka 60 minuter. Vi valde att genomföra alla 
våra intervjuer tillsammans för att båda skulle ta del av materialet på ett tillförlitligt sätt. 
Innan intervjun startade informerade vi om studiens syfte ytterligare en gång samt att deras 
svar skulle vara anonyma då dessa inte kunde knytas till dem som person och att vi enbart 
kommer att benämna dem som studenter och HR-personal. Vi meddelade även att vår 
intervju skulle fungera som ett samtal samtidigt som vi utgick ifrån vår intervjumall och 
uppmuntrade dem att även prata utanför dessa frågor. Vi informerade att de inte behövde 
svara på frågor om de upplevde att dessa var stötande men tydliggjorde att vi undvikt den 
här typen av frågor när vi konstruerat vår intervjumall. Vi frågade även om de accepterade 
att vi spelade in intervjun och samtliga godkände detta. Syftet med våra intervjuer var att få 
en inblick i respondenternas värld samt ta del av deras tankar och åsikter avseende den 
akademiska utbildningens betydelse på arbetsmarknaden.  
 
Under ett samtal sker en interaktion mellan frågande och svarande (Aspers, 2011:140). I en 
intervju finns det socialt bestämda roller vilket innebär att båda parter är medvetna om deras 
roll samt samtalets logik innan intervjun inleds. För att det skall uppstå ett idealt samtal skall 
detta ske utan maktutövning samt på lika villkor för alla medverkande. I ett styrt samtal 
liknande det vi själva genomfört kan problematiska efterföljder ske i form av maktobalans 
då samtalet blir för styrt vilket bidrar till att forskaren missar viktig information och att det 
kan ske brister i tolkning av materialet på grund av forskarens förförståelse. För att undvika 
dessa problem förfinade vi det styrda samtalet för att undvika en maktobalans och att 
respondenten skall känna sig trygg under intervjusituationen (Aspers, 2011:141). Vi var 
medvetna om att vår förförståelse skulle komma att påverka tolkningen av materialet vilket 
gör att vi försökte leda in respondenter på de spår som de ansåg vara viktiga för att kunna ta 
oss in i respondentens värld och förstå hur de tänker. Vi läste in oss på området innan 
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intervjuerna för att skapa oss en allmän uppfattning om vårt problemområde för att på så sätt 
möjliggöra att ställa fler följdfrågor beroende på vad respondenterna svarade. Vi strävade 
efter ett samtal men det är problematiskt att genomföra ett idealt samtal eftersom 
intervjupersonen är medveten om vad det är vi vill få ut av intervjun då vi hade många 
frågor samt kände till syftet med studien (Aspers, 2011:142). Det slutade med att 
intervjuerna tog mellan 30- 60 minuter. Däremot finns det en påtaglig risk under 
intervjutillfället att vi inte lever oss in i respondenternas situation och att vi på så sätt tar den 
enkla vägen och därmed skapar oss en egen tolkning av respondenternas livsvärld och på så 
sätt gå miste om den reella informationen. Saknas kunskap om våra respondenters 
uppfattningar finns det en risk att våra föreställningar tar över eller att vi gör feltolkningar av 
respondenternas erfarenheter menar Becker (2008) (Becker 2008:26). För att tillgodose detta 
använde vi oss utav många följdfrågor för att säkerhetsställa vad respondenten verkligen 
menade.  

 
Bearbetning och analys av resultatet 
För att underlätta vår analys har vi transkriberat varje intervju direkt efter genomförandet. 
Detta gjorde vi för att inte gå miste om generella tankar under intervjutillfället samt för att 
förbättra vår intervjumall om vi upptäckte att vi missat någonting som vi ansåg vara relevant 
att ta med i studien. Vi valde att utföra intervjuerna med jämna mellanrum för att hinna 
reflektera över dessa samt ha möjlighet att göra omjusteringar om vi skulle inse att 
intervjufrågorna inte svarade mot vårt syfte samt frågeställningar. När samtliga tio intervjuer 
var genomförda och transkriberade gick vi igenom dessa och fann centrala områden som vi 
därefter skapade koder utefter. Vi använde oss av färgpennor samt antecknade i marginalen 
för att skapa en struktur och inte riskera att missa någonting som kunde vara av intresse för 
vår undersökning. På så sätt samlade vi ihop allt material som var relevant och påbörjade 
därefter att skriva vårt resultat i en flytande text och tog även hjälp av utvalda citat som 
stärkte vårt innehåll.  

 
Tillförlitlighet och giltighet 
För att öka tillförlitligheten informerade vi respondenten att syftet var att intervjun skulle 
fungera som ett samtal och att vi enbart använde vår intervjuguide som en mall för att få 
med det som vi ansåg var betydelsefullt men gav då samtidigt respondenten möjlighet att ta 
upp det som de ansåg vara viktigt. Genom detta tillvägagångssätt blir inte undersökningen 
påverkad av vår förförståelse i samma utsträckning som om vi enbart utgått från vår 
intervjumall utan möjliggjorde att andra områden som vi inte räknat med kunde belysas. Vid 
transkriberingen kan det beroende på hur man går tillväga påverka studiens reliabilitet. Det 
kan uppstå olika tolkningar av intervjuer beroende på vem som transkriberar materialet på 
grund av att olika individer tolkar på olika sätt. Tolkningen av det empiriska materialet kan 
skilja sig åt beroende på om transkriberingen görs ordagrant eller enbart skriver ut det som 
klart och tydligt sägs för att skapa en sammanhängande text. Det är även problematiskt att 
utifrån en ljudinspelning veta var en mening slutar, om en specifik paus tillhör intervjuaren 
eller respondenten vilket kan få olika betydelse för resultatet. En mening kan även få en 
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annan betydelse beroende på var man sätter punkter och kommatecken (Kvale & Brinkmann 
2009:200). För att stärka vår reliabilitet under transkriberingen har vi haft dessa problem i 
åtanke för att minimera risken för feltolkning. Vi hade förutbestämt innan transkriberingen 
att vi skulle återskapa ljudinspelningen ordagrant samt ta med om det är en märkbar paus för 
att se om respondenten funderar över ett ställningstagande. Vi har även delat upp 
transkriberingarna mellan oss och ansåg därför att det var viktigt att diskutera dessa punkter 
innan transkriberingen. För att få en hög reliabilitet i en studie är det även viktigt att 
intervjuaren har en bra intervjuteknik samt inte ställer ledande frågor. Detta skulle på så sätt 
kunna påverka respondentens svar och oavsiktligt resultera i svar som annars inte hade 
kommit fram samt skilja sig åt beroende på vem som håller intervjun (Kvale & Brinkmann 
2009:263).  
 
Det är mer problematiskt att fastställa intervjuutskrifters validitet än reliabilitet på så sätt att 
det inte finns någon sann objektiv omvandling från muntlig till skriftlig form. Därför är det 
viktigt att anpassa utskriften efter sitt eget forskningsområde (Kvale & Brinkmann 
2009:201-202). En viktig aspekt är att man är saklig och korrekt för att öka validiteten av 
insamlandet av materialet samt analysen. Som forskare är det viktigt att ha en objektiv 
inställning till sitt material och i sin analys utgå ifrån det som faktiskt sägs och inte göra 
egna tolkningar som inte baseras på det empiriska materialet (Kvale & Brinkmann 
2009:260). Däremot kan det vara svårt att vara helt objektiv på grund av bakomliggande 
föreställningar som vi tar del av genom våra dagliga erfarenheter som påverkar vår förmåga 
att analysera vårt empiriska material (Becker 2008: 26-27). Validitet är giltigheten och 
riktigheten, det vill säga styrkan i ett yttrande. Samhällsvetenskapen anser att en 
undersökning som undersöker det den påstås göra är en valid undersökning. I vårt fall och 
all kvalitativ forskning är det av stor vikt att intervjun speglar de fenomen eller variabler 
som intresserar oss (Kvale & Brinkmann 2009:264). Valid kunskap är en filosofisk fråga om 
vad sanning innebär. Det som våra respondenter svarar behöver inte vara sanningen om det 
faktiska förhållandet vad gäller utbildningens betydelse idag men det kan ändå utrycka den 
sanning som personen i frågan anser (Kvale & Brinkmann 2009:270). Validering är 
någonting som är inbyggt i hela forskningsprocessen där det pågår en ständig kontroll av 
rimlighet och tillförlighet av forskningsresultaten (Kvale & Brinkmann 2009:268).  
 

Etiska överväganden 
Vi har under hela uppsatsen haft etiska överväganden i åtanke. Vi har utgått ifrån 
forskningsetiska principer för att studien skall ta hänsyn till etiska överväganden. Vi anser 
att vi har uppfyllt de fyra etiska huvudkraven på forskning. Avseende informationskravet har 
vi informerat respondenterna om deras roll i vår undersökning samt de villkor som gäller för 
deras deltagande. Vi har även noga informerat respondenten om att deltagandet är frivilligt 
samt att de har rätt att avbryta sin medverkan om det så önskas. Vi har även uppfyllt 
kriterierna vad gäller samtyckeskravet där vi har fått respondenternas samtycke att använda 
deras utsagor i vår studie. Konfidentialitetskravet innebär att de respondenter som 
medverkar i undersökningen skall självständigt ha rätt att bestämma hur länge, samt på vilka 
villkor de skall delta i undersökningen. Respondenterna i vår studie har även haft möjlighet 
att avbryta sin medverkan utan att detta skulle medföra några negativa efterföljder. Slutligen 
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har vi även tagit hänsyn till nyttjandekravet där individer som beslutar att delta eller avbryta 
sin medverkan i studien inte kommer att utsättas för otillbörlig påtryckning eller påverkan. 
Det förekommer heller inte några beroendeförhållanden mellan oss samt våra respondenter i 
studien (Vetenskapsrådet). 
 
Det som kan vara känsligt av intervjufrågorna är de som berör respondenternas föräldrars 
yrkes- samt utbildningsbakgrund. Det skulle även kunna vara känsligt att berätta hur de gått 
till väga för att få sina tidigare anställningar om detta inte skett på ett korrekt sätt. Detta 
problem försökte vi reducera genom att berätta innan intervjun att de inte behövde svara på 
frågor som de ansåg vara stötande.  
 

Egna värderingar 
Vi valde att utbilda oss på akademisk nivå då vi ansåg att utbildning fått en allt större 
betydelse för att komma in på dagens arbetsmarknad. Under utbildningens gång har vi fått 
ett kritiskt angreppssätt angående utbildning och har på så sätt skapat ett ifrågasättande 
gentemot utbildning. Vårt ställningstagande grundar vi inte på att utbildningen i sig har varit 
dålig utan att vi har fått en djupare förståelse för de negativa effekter som 
kunskapssamhället kan bidra med. Vi har under utbildningens gång och även genom en 
inblick på arbetsmarknaden insett att utbildning idag har fått en större betydelse än vad den 
hade för 50 år sedan. Idag ses utbildning som ett krav i större utsträckning än vad det gjorde 
tidigare. Därför blev vi intresserade att studera området djupare samt få en ökad förståelse 
om individers syn på akademisk utbildning. Vi är även intresserade av vad som kommer att 
ske i framtiden då en allt högre andel av befolkningen kommer att inneha en akademisk 
utbildning. Vi tror redan idag att det inte är tillräckligt med enbart utbildning utan det kan 
vara andra faktorer som kompletterar individens anställningsbarhet. Här tror vi bland annat 
att sociala nätverk, erfarenhet samt personliga egenskaper har stor betydelse.  
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KAPITEL 4 

Resultat 
I detta kapitel kommer resultatet inledas med varför våra respondenter har valt att utbilda 
sig, detta har vi valt att göra för att öka förståelsen kring våra frågeställningar. Därefter 
kommer vi använda oss utav valda rubriker som knyter an till våra frågeställningar. Syftet 
med att använda sig av frågeställningarna direkt i resultatet är för att skapa en tydlig bild för 
läsaren och på så sätt underlätta att ta del av vad vi fått fram i denna studie. Då intervjuer har 
genomförts med två olika grupper kommer vi för respektive rubrik även att presentera om vi 
fann några likheter och skillnader avseende de som studerar samt förvärvsarbetade inom HR 
idag.  

 
Varför utbildar sig individer idag? 
Resultatet tyder på att studenter och förvärvsarbetare inom HR har likartade åsikter och 
resonemang kring varför man väljer att utbilda sig idag. Våra respondenter ser utbildning 
som en förutsättning för att ta sig vidare i karriären. Det framkommer att det utan en 
akademisk utbildning i dagens samhälle är svårt att konkurrera och det finns därmed inte 
samma möjligheter att söka de mer intressanta och högkvalificerade yrkena. Ett flertal av 
våra respondenter har tidigare varit ute i arbetslivet som anställda via bemanningsföretag 
och på grund av de sämre anställningsvillkoren valde dessa att söka sig till en utbildning då 
de fann svårigheter att bli fastanställd om en högre utbildning saknades. De ansåg att 
utbildning ses som en grundförutsättning för att ha möjlighet att påverka sin egen framtid. 
Respondenter benämnde utbildning som en nödvändig merit samt en bekräftelse, vikten av 
att ha ett papper på att man slutfört en akademisk utbildning som bevis på att man som 
individ har förmågan att ta till sig kunskap. I det här avseendet var svaren relativt likartade 
mellan studenter samt de förvärvsarbetande, utbildning ses som en möjlighet för att få 
tillgång till intressanta arbeten samt få en ökad valfrihet på arbetsmarknaden. Citatet nedan 
visar på tankar hos respondenter gällande varför man beslutar sig för att påbörja en 
akademisk utbildning. 
 
”Just för att jag kände att när jag gick på City att jag inte ville skiva skinka resten av livet, 
jag ville göra någonting mer och kunna påverka min egen vardag på ett annat sätt och mitt 
egna arbetsliv…” (Förvärvsarbetare inom HR) 
 
En förvärvsarbetare inom HR antyder att individer väljer att utbilda sig för att ha möjlighet 
att påverka sin egen livssituation samt få ett ökat inflytande i arbetet. Personen anser även 
att högkvalificerade yrken är attraktiva då det ger möjlighet att påverka arbetstider samt 
arbetsuppgifter i större utsträckning än lågkvalificerade yrken. Att jobba hemifrån var en 
aspekt som ansågs vara en förmån för individer med familj vilket framkom av de 
respondenter som förvärvsarbetade inom HR.  
 
 
”Jag pluggar egentligen mest just nu för att jag tröttnade på att jobba heltid på lager och 
det var egentligen det enda jobbet som jag kände att jag kunde få, så jag behövde en merit 
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och då är utbildning en ganska bra sådan” (Student, Personalvetarprogrammet) 
 
Studenterna antydde att utbildning idag i många fall ses som en sysselsättning då de är 
osäkra på vad de vill göra i framtiden. Studenternas anledning till varför de valde 
personalprogrammet berodde på att de såg programmet som en bred utbildning som ger 
ökade möjligheter till fler yrkesinriktningar i framtiden. Dock påpekade ett flertal studenter 
en osäkerhet kring utbildningens anknytning till det verkliga arbetslivet på så sätt att de 
saknade kunskap om vilka yrken som var möjliga efter avslutad examen och såg därmed inte 
utbildningen som raka vägen till arbete. Studenterna antydde att utbildning inte ses som ett 
självverkligande utan mer för att skapa ekonomisk vinning för individen. Det framkom även 
att syftet med att utbilda sig för studenterna var på grund av att få ett arbete, en fast 
anställning samt bättre förutsättningar till högre lön.  
 
”Utbildning just nu är en sysselsättning, det är vad jag gör men utöver det så ahh jag vet 
inte” (Student, Personalvetarprogrammet) 
 
Resultatet tyder även på motsatsen att utbildning inte enbart ses som en sysselsättning. Både 
studenter och förvärvsarbetare talar om att utbildning sker som ett resultat av en personlig 
mognad hos individen. De säger även att individer väljer att utbilda sig vid den tidpunkt då 
de genomgått en personlig utveckling samt vet vad de är intresserade av att göra i livet och 
vid den tidpunkten väljer att utbilda sig. En annan anledning som framkom var för att höja 
sin status i samhället genom akademisk utbildning.  
 
”…kunskap är ju makt och det får du genom din utbildning så att jag var ju klar redan från 
högstadiet att jag skulle läsa på universitetet…” (Förvärvsarbetare inom HR) 
 
En som förvärvsarbetar inom HR ansåg att kunskap idag innebär makt och såg på så sätt 
utbildning som ett maktmedel för enskilda individer i samhället. Respondentens upplevelser 
av utbildning var därmed att det är en nödvändig väg att gå samt att personen i fråga även 
såg detta som en självklarhet då dennes familj poängterat vikten av att inneha en högre 
utbildning.  
 

Utbildningens påverkan på individens position på arbetsmarknaden  
Resultatet visar att utbildning har stor betydelse för individer i dagens samhälle. En central 
faktor från samtliga respondenter var att utbildning ses som ett krav i dagens samhälle för att 
ta sig in på arbetsmarknaden. Studenterna belyser att utbildning innebär fler karriärvägar 
samt att man får en ökad kunskap och utvecklas som person. Bland studenterna finns det en 
uppfattning om att det inte spelar någon roll vilken typ av utbildning du har gått, utan det 
viktigaste är att du innehar en akademisk examen. Det framkom genom resultatet att 
utbildning innebär att du har en förmåga för inlärning samt att det visar att du är en ambitiös 
person vilket ses som attraktivt för arbetsgivare. Nedan presenteras ett citat som visar på den 
uppfattning som råder bland studenterna angående hur viktigt det är att ha en utbildning för 
att anses som aktuell på dagens arbetsmarknad. Alla studenter anser att utbildning är en 
grundförutsättning och saknar du detta försvårar det individens möjligheter att få 
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kvalificerade arbeten.  
 
”Utbildning som en förutsättning eller mer ett grundkrav någonting som man måste ha, en 
form av lägsta nivå för att ens vara aktuell…”(Student, Personalvetarprogrammet) 
 
Studenter ser även utbildning som en faktor som medför ökad kunskap samt att det öppnar 
dörrar i form av fler yrkesvägar som inte hade varit möjliga utan utbildning. Det sades även 
att utbildning är ett nödvändigt komplement för individen som ökar anställningsbarheten och 
medför att du bli attraktiv på arbetsmarknaden. Det finns även en viss osäkerhet hos 
studenterna angående utbildningens betydelse på arbetsmarknaden. De ifrågasätter om 
utbildning idag är vägen till ett arbete. Här råder det blandade åsikter bland studenterna där 
vissa ser utbildning som vägen till arbete medan somliga är tveksamma till detta. Citatet 
nedan visar att utbildning är en bekvämare väg att gå för att bli anställningsbar istället för att 
knyta kontakter och arbeta sig uppåt inom en organisation. Studenten som framförde citatet 
menar på att det troligtvis hade fungerat att arbeta sig uppåt inom en och samma 
organisation men idag ses detta som en svårare resa än vad det gjorde förr i tiden och på så 
sätt väljer många idag den enklare vägen som är att införskaffa sig en examen.   
 
”Det känns som en bekvämare väg till att komplettera min personlighet till det stadiet att 
jag faktiskt kan göra mig själv anställningsbar…” (Student, Personalvetarprogrammet) 
 
Samtliga förvärvsarbetare inom HR har en positiv inställning till utbildningens betydelse då 
de idag arbetar inom ett område som berör deras utbildning. De pekar på fördelarna med att 
inneha en akademisk utbildning utifrån en arbetsgivares perspektiv då en utbildad individ 
anses vara ansvarsfull samt att arbetsgivare är villiga att satsa mer på utbildad personal. 
Respondenter framförde även att genom fler utbildade skapas det en arbetsplats som ständigt 
utvecklas. 
 
Förvärvsarbetare inom HR påpekar att utbildning har en stor betydelse då det formar 
individen och genom utbildning skapas en djupare förståelse samt ett analytiskt tänkande. 
De säger även att personalutbildningen bidrar till personlig utveckling i högre utsträckning 
än att ge individen sakkunskap, med andra ord att det inte ger praktisk kunskap utan mer 
teoretiska erfarenheter samt att ett kritiskt förhållningssätt utvecklas under utbildningens 
gång. De som arbetar inom HR idag är positivt inställda till utbildningen då de anser att de 
har utvecklats som person samtidigt ansåg de att arbetet skulle kunna utföras utan utbildning 
då man lär sig mycket på respektive arbetsplats.  
 
”…utbildning tror jag är viktigt och jag tror att det öppnar synsättet för många, man får en 
annan bild av världen och man får en ökad förståelse sen kanske man inte lär sig praktiskt 
hur man skall göra ett jobb…” (Förvärvsarbetare inom HR) 

Vikten av övriga kvalifikationer och/eller egenskaper 
De som arbetar inom HR idag anser att de har relativt goda chanser att röra sig på 
arbetsmarknaden på grund av att de besitter en akademisk utbildning samt har goda 
erfarenheter inom HR området från olika verksamheter. Trots detta ser respondenterna 
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utbildning som ett minimikrav för att vara aktuell i rekryteringsprocessen. De antydde 
däremot att arbetslivserfarenhet förbättrar individens möjligheter att röra sig på 
arbetsmarknaden och stärka dess karriärvägar. Förvärvsarbetande inom HR belyser 
svårigheten att komma in på arbetsmarknaden när du enbart har en utbildning att förlita dig 
på och saknar arbetslivserfarenhet samtidigt som det är nödvändigt att individen har 
utbildning på papper. Förvärvsarbetare inom HR betonar svårigheterna för nyutexaminerade 
att ta sig in på arbetsmarknaden. För att skapa kontakter samt få erfarenheter från olika 
verksamheter eller branscher som nyutexaminerad tipsar en förvärvsarbetare om att söka 
vikariat och tidsbegränsade anställningar.  
 
”jag tror att det svåra är att få in en fot och skaffa sig erfarenhet så att man sen kan 
förflytta sig och gå vidare i arbetslivet, det svåra är ju liksom att komma in”. 
(Förvärvsarbetare inom HR) 
 
Resultatet visar att studenterna inte har några större förväntningar när de kommer ut i 
arbetslivet efter avslutad examen utan att de är medvetna om att börja arbeta långt ner i 
karriärstegen och därifrån arbeta sig uppåt. De studenter som har tidigare erfarenheter från 
tjänstemannasidan anser att de har goda möjligheter att få ett arbete efter avslutade studier. 
Vårt empiriska material visar även att den personliga inställningen har en stor betydelse för 
att komma in på arbetsmarknaden, chanserna för att få en anställning ökar om individen har 
viljan att kämpa för det. Nedan presenteras en students åsikter om dennes möjligheter att 
röra sig på arbetsmarknaden; 
 
”Jag har fått för mig att det inte behöver vara så jäkla svårt om man är tillräckligt 
kompetent och vill röra på sig” (Student, personavetarprogrammet) 
 
Både studenter och förvärvsarbetare betonar att utbildning är ett grundkrav för att klara sig 
på arbetsmarknaden och har därmed en avgörande roll för att få en anställning, dock är det 
många individer idag som innehar en akademisk examen vilket gör att andra faktorer krävs 
för att utmärka sig i konkurrensen menar respondenterna. Samtliga respondenter i studien 
belyser vikten av erfarenhet som en av de viktigaste faktorerna förutom utbildning för att 
stärka sin position på arbetsmarknaden.  
 
”Jag skulle nog säga att utbildning är en förutsättning eller mer ett grundkrav. Sen tror jag 
inte att det är beroende på min utbildning att jag fick den här anställningen utan det är på 
grund av min erfarenhet skulle jag säga men hade jag inte haft min utbildning kanske jag 
inte hade varit aktuell för en intervju överhuvudtaget” (Förvärvsarbetare inom HR) 
 
Resultatet visar även att sociala nätverk har en avgörande betydelse för att skapa nya 
kontakter och för att få tillgång till fler arbetsmöjligheter. Respondenterna betonar vikten av 
att stärka sin anställningsbarhet samt inneha vissa personliga egenskaper. Egenskaperna som 
ansågs vara viktiga var att ha en analytisk förmåga, vara anpassningsbar, ambitiös, ödmjuk 
samt socialt kompetent. För att vara aktuell inom HR-området är det även av stor vikt enligt 
vårt empiriska material att kunna stå upp för sig själv samt ha ”skinn på näsan” då 
möjligheterna finns att medverka i ledningsgrupper samt inneha en position som innebär att 
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påverka högre tjänstemän. Till sist belystes även faktorer som kön, ålder och etnicitet som 
kan påverka individens chanser på arbetsmarknaden. En respondent uttryckte att det kan 
vara negativt att vara kvinna i en viss ålder då en arbetsgivare förmodar att du skall ha barn 
inom kort samt vara hemma på grund av vård av barn. En annan påpekade att ha en utländsk 
bakgrund kan ses som en möjlighet då det gynnar organisationens mångfald, samtidigt kan 
yngre personal ses som attraktivt för arbetsgivare då dessa inte kostar lika mycket i sociala 
avgifter.  
 

Upplevelser av förändrade krav på utbildning i samhället 
Resultatet visar att utbildning idag har fått en större betydelse för allt fler människor vilket 
resulterar i blandade känslor och tankar kring utbildningsdiskursen. Respondenter påpekar 
att utbildningens ökade betydelse på arbetsmarknaden kommer bidra till större sociala 
klyftor i samhället. De uttryckte även att som individ kan man känna sig underlägsen om 
man inte har en högre utbildning. De beskriver att det har skapats ett tryck i samhället där 
alla skall inneha en akademisk utbildning. Under intervjuerna framkom det att det idag är 
fler människor som läser på högskole- och universitetsnivå vilket kan leda till en inflation 
där utbildning förlorar i värde. Detta i sin tur skapar en norm i samhället vilket medför att 
dem som saknar utbildning blir socialt exkluderade samt får begränsade möjligheter på 
arbetsmarknaden. Respondenterna diskuterar problematiken som uppstår i dagens samhälle 
gällande de personer som inte är lämpade för teoretisk inlärning med andra ord de som är 
praktiskt lagda. De tror att detta skapar en ökad stress samt oro för den enskilda individen att 
inte klara av att studera när utbildning i många avseenden idag ses som ett krav. 
 
”Risken blir ju att vissa grupper slås ut och inte kommer att behövas så mycket…på något 
vis känns det som att vi även vi som individer har högre krav på de jobb som vi vill ha, det 
är nästan lite skrämmande att vissa jobb inte duger längre…” (Förvärvsarbetare inom HR) 
 
Citatet ovan beskriver en respondents uppfattningar om att individer idag ställer högre krav 
på arbeten än vad som gjorts tidigare. Respondenterna tror att en konsekvens av ökade krav 
på arbetsmarknaden skulle kunna medföra att yrken som idag inte kräver utbildning kommer 
i framtiden kräva det för att underlätta i rekryteringsprocessen. Både förvärvsarbetare och 
studenter belyser vikten av lågkvalificerade yrken och att dessa inte skall glömmas bort när 
fokus på utbildning ökar. De anser att dessa yrken är viktiga för att samhället skall kunna 
fungera på ett effektivt sätt. Nedan presenteras ett citat från en förvärvsarbetare inom HR 
som belyser vikten av enklare yrken.  
 
”… jag menar vem är inte i behov av en kunnig rörmokare när det har satt sig i rören, 
varför är inte det viktigt, för mig är det viktigt.”(Förvärvsarbetare inom HR) 
 
Både förvärvsarbetare inom HR och studenter anser att det inte var lika stort fokus på 
utbildning för cirka 50 år sedan som det är idag. De nämner att deras föräldrar har nått högre 
positioner och klättrat inom arbetsorganisationer utan en akademisk utbildning vilket de 
antyder inte är lika vanligt idag och ser det som en stor förändring i samhället. Resultatet 
visar även på att praktiska kunskaper idag inte värdesätts i samma utsträckning som 
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teoretiska kunskaper.  
 
Respondenterna ser både för- och nackdelar med att ha en hög utbildningsnivå i landet. Det 
empiriska materialet visar på vikten av att kunna intyga vilken kompetens du som individ 
besitter, då vi går emot ett kunskapssamhälle och konkurrerar med andra länder. De 
svarande upplever att utbildningsnivån behöver öka för att Sverige som land skall leva upp 
till de krav som ställs på världsmarknaden men samtidigt visar resultaten att detta kan gå till 
överdrift då vi inte har möjlighet att tillvarata alla individers kompetens. De anser att det inte 
finns tillräckligt med högkvalificerade yrken att erbjuda alla de som innehar en akademisk 
examen. Respondenterna menar att detta i slutändan resulterar i att vi utbildar en 
elitbefolkning och bortser från alla nödvändiga och lågkvalificerade yrken. 
 
”Näringslivsperspektivet är lite snedvridet för det leder egentligen bara till att vi har 
högutbildade människor som skalar potatis i något kök någonstans… Det känns som vi just 
nu håller på att utbilda någon typ av elitbefolkning, hur mycket vi än utbilda oss kommer vi 
alltid komma tillbaka till den situationen då lättare eller tråkiga arbetsuppgifter behöver 
göras” (Student, Personalvetarprogrammet) 
 
Respondenterna säger att utbildning har en avgörande roll för att komma in på 
arbetsmarknaden och de tror att det kommer bli ännu viktigare i framtiden på så sätt att det 
kommer ställas högre krav på kunskap och längre utbildningar. Ett resultat av detta skulle 
kunna bli att utbildningarna sjunker i värde i samband med att fler innehar dem och därmed 
höjs utbildningskraven och det kan bli ett större fokus på att ta en magisterexamen menar 
respondenterna. De anser även att för att öka sin anställningsbarhet är det viktigt att 
underhålla sin kompetens och på så sätt anamma det livslånga lärandet. Citatet nedan visar 
på att utbildningens nivå, längd och innehåll skall motsvara arbetsuppgifterna man har efter 
sin utbildning. Respondenterna påpekar att det krävs att individer får utnyttja sin kunskap 
som erhållits genom studier för att hålla uppe motivationen och se relevansen med 
utbildningen. De anser även att kraven på utbildningsnivå bör överensstämma med 
arbetsuppgifterna och inte regleras utefter den konkurrens som råder på arbetsmarknaden. 
Istället för att höja kravet på utbildning tyder resultatet på att arbetsgivare istället behöver 
höja kravet på andra faktorer så som erfarenhet och personlig lämplighet.  
 
”… man får väl hoppas på att det ligger i balans och att det inte blir bara en ribba man 
skall över bara för att man skall över den, utan att arbetena skall motsvara den 
kvalifikationsnivå man har efter man är klar med sin utbildning.”(Förvärvsarbetare inom 
HR) 
 
Resultatet visar att de respondenter vars föräldrar innehar en akademisk examen ansåg att 
utbildning var en naturlig väg att gå. Dessa respondenter förklarade att om båda alternativt 
en av föräldrarna är utbildade faller det sig naturligt att även barnen går i deras fotspår. Det 
framkommer även att vilken klass man tillhör kan ha betydelse för att etablera sig på 
arbetsmarknaden. Saknar båda föräldrarna akademisk utbildning finns även en risk att dessa 
inte uppmuntrar till utbildning och barnen på så sätt inte leds in på den vägen naturligt. 
Resultatet visar att vissa respondenter blivit påverkade av sina föräldrar och på så sätt valt 
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att utbilda sig men samtidigt visar det även på att individer idag väljer att utbilda sig på 
grund av de samhällsförändringar som skett avseende utbildning. Vårt empiriska material 
tyder på att idag ses utbildning som den naturliga vägen att gå och de som inte väljer att 
utbilda sig kan ses som utstickare i samhället. Några av våra respondenter upplever att 
tidigare generationer utbildade sig beroende på klasstillhörighet och såg därmed att individer 
från överklassen utbildade sig i större utsträckning än arbetarklassen. De tankar som 
respondenterna framförde var att normen gällande utbildning har förändrats, de upplever 
idag att allt fler individer väljer att utbilda sig oavsett samhällsklass.  
 
”Jag tror att det är lite olika beroende på vad man har för bakgrund, har man en familj som 
är utbildad då kanske det ligger lite mer naturligt i ens tankar att jag också skall utbilda mig 
för att jag har sett vad det kan leda till…” (Förvärvsarbetare inom HR) 
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KAPITEL 5 
 

Diskussion 

Resultatdiskussion  
Nedan kommer vi att presentera vårt resultat löpande med utgångspunkt från våra valda 
frågeställningar. Slutligen kommer det att presenteras en sammanfattande diskussion innan 
metoddiskussion tar vid samt tips på fortsatt forskning.  
  
I vår första frågeställning önskar vi besvara frågeställningen hur ett antal 
personalvetarstudenter och förvärvsarbetare inom HR upplever att utbildning påverkar deras 
position på arbetsmarknaden. Resultatet visar att våra respondenter värdesätter en utbildning 
högt samt ser denna som nödvändig för att ha en möjlighet att träda in på arbetsmarknaden. 
Våra respondenter upplever att individer som saknar en utbildning tenderar att få sämre 
arbetsvillkor och har svårare att få en fast anställning. Dessa personer får i högre 
utsträckning ta vikariat, timanställningar och tidsbegränsade anställningar. Den 
gemensamma upplevelsen är att genom en utbildning skapas det fler utvecklingsmöjligheter 
samt en ökad trygghet i anställningen då arbetsgivare är villiga att satsa på utbildad personal 
i större utsträckning än de som saknar utbildning. Våra respondenter upplever att det finns 
ett ökat tryck i samhället gällande utbildning som därmed kan medföra att individer känner 
sig otillräckliga om de saknar en akademisk utbildning. Den ökade press som 
respondenterna ger uttryck för kan vara befogad då Jessop (2009) menar att individer som 
saknar de rätta förutsättningarna för utbildning riskerar att bli socialt exkluderade samt öka 
klyftorna i samhället vilket tyder på att utbildning har fått en betydande roll idag. Samtidigt 
menar Askling (2012) att regeringens avsikt med reformer som främjar utbildning skall 
bidra till ett samhälle utan sociala klyftor. Utbildning skall på så sätt motverka att människor 
blir socialt exkluderade i samhället då reformer har bidragit till att fler individer har 
möjlighet att studera i större utsträckning idag. Att det skaps klyftor i samhället kan delvis 
ses som ett resultat av att det alltid finns individer som behöver ta de enklare yrkena. Även 
Durkheim (1956) belyser det jämställda samhället som skall motverka ojämlikheter men 
påpekar att varje samhälle skapar sina egna ideal vilket medför att det skapas varierande 
utbildningar som tenderar att gå emot denna princip om ett jämställt samhälle.  
 
Genom en utbildning anser respondenterna att individer får ett större inflytande på 
arbetsmarknaden och fler karriärvägar vilket du inte får om du saknar en högre utbildning. 
Ett flertal respondenter jämförde utbildning med en inträdesbiljett på arbetsmarknaden men 
att ansvaret sedan ligger hos individen att förvalta biljetten på bästa sätt. Uppfattningen som 
råder är att enbart utbildning inte är tillräckligt för att få ett arbete idag utan ansvaret ligger 
hos individen att ta till vara på sin utbildning genom att ha rätt inställning och vara aktiv på 
arbetsmarknaden. Respondenterna antydde att det finns jobb som motsvarar deras utbildning 
i dagens samhälle men att dessa inte serveras på fat utan att det är upp till individen själv att 
söka upp arbetstillfällena. Vi ser att det idag tenderar att vara arbetsgivarnas arbetsmarknad 
vilket innebär att det krävs en större drivkraft samt att det är upp till var och en att bevisa att 
man är den perfekta individen för att stå sig i den konkurrens som råder. Här ser vi en 
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koppling till Sum & Jessop (2012) då de påpekar att ansvaret ligger på individen själv att 
göra sig anställningsbar och att staten inte har samma inflytande i dagens samhälle. 
Uppgifter hämtade från Sveriges riksdag (1990) visar att statens uppgift idag endast är att 
upprätta gemensamma mål över svenska skolor.  
 
Respondenterna antydde även att det inte spelar någon roll vilken utbildning man har utan 
att det är det formella dokumentet som styrker din kompetens. Utbildning idag ses som en 
nödvändig merit samt vikten av att ha ett papper som bevis på att man har slutfört en 
akademisk examen. Här kan vi se en koppling mellan respondenternas uppfattningar och 
Van de Werfhorst (2011) antagande att utbildning fungerar som en sorteringsmekanism för 
att plocka fram de individer som innehar de rätta kvalifikationerna. Genom ett examensbevis 
tyder det på en lärande individ som har möjlighet att ta till sig kunskap och kommer därmed 
att prestera bra på en framtida arbetsplats. Utbildning ses på så sätt som en säkerhet för 
arbetsgivare för att undvika felrekrytering menar Van de Werfhorst (2011). Utifrån denna 
forskning antar vi att dagens arbetsgivare till stor del utgår från utbildning som ett grundkrav 
i rekryteringsprocesser för att på så sätt förlita sig på att anställa en person som kan ta in 
information och lära sig nya saker.  
 
Resultatet visar att genom en akademisk utbildning ökar individens anställningsbarhet men 
samtidigt råder det en viss osäkerhet bland studenter om utbildning idag leder till ett arbete 
direkt efter examen. Studenternas oro skulle kunna vara befogad då Högskoleverket räknar 
på ett överskott på cirka 1250 personalvetare per år (Högskoleverket 2012). Studenterna 
antydde att personalvetarprogrammet inte är en yrkesinriktad utbildning i den mån 
Högskolan själva förespråkar. Karriärvägarna efter genomfört personalvetarprogram är inte 
helt självklara då personalområdet är brett och diffust. Harvey (2010) bekräftar studenternas 
osäkerhet och menar att examen inte längre kan ses som ett inträde till en anställning utan 
idag bör ses som ett första steg i rekryteringsprocessen. Orsaken till varför är på grund av att 
antalet utexaminerade akademiker växer vilket gör att det blir fler sökande på varje plats och 
för att öka sina chanser till en anställning bör studenterna inte vara kräsna utan ta ett arbete 
med lägre kvalifikationer för att därefter kunna arbeta sig uppåt. Resultatet visar att 
respondenterna är medvetna om detta samt har realistiska förhoppningar inför framtiden och 
därmed ser sig själva arbeta med enklare arbetsuppgifter till en början med förhoppningar att  
senare avancera. Att inneha ett examensbevis är ett kulturellt kapital och fungerar som en 
form av intyg på att individen innehar en viss kulturell kompetens (Bourdieu, 1986). Att ha 
ett starkt kulturellt kapital kan resultera i ett ökat ekonomiskt kapital. Genom en utbildning 
kan du få ett bättre jobb med högre inkomst än om du saknar utbildning. Bourdieus (1986) 
teori om att ett examensbevis genererar högre ekonomisk vinning för den enskilda individen 
kan stämma till viss del men att samhället idag ser annorlunda ut och ett flertal akademiker 
går arbetslösa. 
 
De som idag arbetar inom HR var mer positiva till utbildningens betydelse då de menar att 
de har fått sina första arbeten på grund av att de innehar en akademisk examen och ser 
därmed den direkta nyttan. Vi tror att deras åsikter kring utbildningens betydelse hade sett 
annorlunda ut ifall de inte hade fått ett arbete som matchar deras utbildning efter examen. 
Då hade det troligtvis skapats en mer negativ uppfattning kring utbildningssystemet. 
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Respondenterna antydde även att personalutbildningen ger teoretisk kunskap och bidrar till 
ett kritiskt förhållningssätt snarare än att förmedla sakkunskap. Detta skulle kunna vara 
något negativt om man utgår ifrån Svensson (2004) som kritiserar utbildningens innehåll då 
den inte överensstämmer med hur arbetsorganisationer fungerar i realiteten (Svensson, 
2004:84-85). En lösning till detta som dels våra respondenter nämner och även Olsen & 
Peters (2007) är att lärosäten bör skapa kontakter med industrier och näringslivet för att på 
så sätt skapa ett samarbete och verklighetsförankrad utbildning.  Collins (1979) däremot 
påpekar vikten av The Credential Theory och formella meriters betydelse i motsats till det 
meritokratiska synsättet som ser till sakkunskap och att den som är mest lämpad för arbetet 
skall anställas. Enligt det meritokratiska synsättet bör faktisk kunskap värdesättas mer än 
den kunskap som förmedlas via utbildning. Kunskap genom utbildning ses som en abstrakt 
kunskap och man anser därmed att individer kan lära sig arbetsuppgifterna på plats. Idag ser 
vi tendenser till att teoretisk kunskap som kan intygas har fått en väldigt stor betydelse vilket 
innebär att de som saknar intyg på sin kompetens riskerar att hamna i skymundan.  
 
I vår andra frågeställning önskar vi besvara hur våra respondenter upplever de förändrade 
kraven på utbildning. Respondenternas upplevelse är att det ställdes andra krav på utbildning 
när deras föräldrar växte upp gentemot hur det ser ut idag. Deras åsikter är att det var 
enklare att få arbeten två generationer tillbaka i tiden då det inte ställdes lika höga krav på 
att inneha en akademisk examen. Detta förklarar de genom föräldrar som har avancerat i 
karriären och nått högre positioner trots att utbildning saknades. Respondenterna upplever 
att det finns ett högre krav idag vilket medför en ökad press på den enskilda individen samt 
att det därmed är svårt att nå en högre position utan en utbildning. Saknas en utbildning är 
uppfattningen att det kan vara svårt att överhuvudtaget ta sig in på arbetsmarknaden vilket 
majoriteten uppfattar som en stressfaktor. En möjlig orsak till varför våra respondenter ger 
uttryck för dessa upplevelser kan vara av den ökade expansionen av utbildning som Askling 
(2012) talar om. Askling (2012) beskriver förändringar som skett under de senaste 50 åren 
avseende högre utbildning. Detta har möjliggjort utbildning i högre utsträckning än tidigare 
samtidigt som en hög utbildningsnivå gynnar den ekonomiska tillväxten och skapar goda 
framtidsutsikter i samhället. Att respondenterna upplever att det är svårt att komma in på 
arbetsmarknaden utan en akademisk utbildning kan som van der Werfhorst (2011) belyser 
bero på den tekniska utvecklingen. Detta innebär att utbildning är en faktor som väger tungt 
i en urvalsprocess för att effektivisera organisationen samt skapa en ökad produktivitet.  
 
Några av våra respondenter utgår ifrån att individer väljer att utbilda sig beroende på 
klasstillhörighet. De upplever att utbildning kan bli den naturliga vägen att gå om man har 
högutbildade föräldrar. Dessa uttryck ser vi kan ha ett samband med det Bourdieu (1986) 
benämner som det kulturella kapitalet. Bourdieu (1986) hävdar att misslyckande och 
framgång på arbetsmarknaden kan härledas till klasstillhörighet. Några av våra respondenter 
uttryckte att sociala nätverk var av stor betydelse för att ta sig in på arbetsmarknaden. Vi ser 
därmed att deras upplevelser kan jämföras med Bourdieus (1986) teorier om att det kan 
gynna den enskilda individen att tillhöra en högre samhällsklass. Individen gynnas på så sätt 
att de kan ta del av att familjen redan har etablerat ett starkt socialt och kulturellt kapital.  
 
Resultatet visar att utbildning har en betydande roll i dagens samhälle då våra respondenter 
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upplever att det finns ett tryck på att man skall inneha en akademisk utbildning. Utbildning 
benämns enligt respondenterna som en norm i samhället. Durkheim (1956) belyser vikten av 
utbildning eftersom ett samhälle inte kan upprätthållas utan den. Utbildning är viktigt för att 
tillgodose människans sociala behov samt möjliggöra den yngre generationen att socialiseras 
in i samhället. Durkheim (1956) antyder även att utbildning skiljer sig åt mellan olika 
samhällen på grund utav att människan upprättar olika ideal. På så sätt ser vi att utbildning 
alltid har haft en betydande roll för både samhälle och individ. Idag upplever våra 
respondenter att det är svårare att uppnå högre positioner utan utbildning än vad det var för 
två generationer sedan. Däremot påpekar våra respondenter att det inte är en omöjlig resa att 
få ett högkvalificerat arbete idag om utbildning saknas. För att lyckas är det då nödvändigt 
att inneha rätt kontakter samt en bred arbetslivserfarenhet. En förändring som vi upplever 
skett över tid är att utbildning ställs som ett grundkrav av arbetsgivare i 
rekryteringsprocesser idag. Detta kan liknas vid den övergång från ett industrisamhälle till 
ett kunskapssamhälle som Sum & Jessop (2012) beskriver. I samband med denna övergång 
har utbildning fått en större betydelse samt ett högre ansvar på individen själv att anamma 
det livslånga lärandet. Respondenterna upplever därmed en press på att ständigt utveckla sin 
kunskap i takt med arbetsmarknadens krav. Sveriges riksdag har genom åren gjort ett flertal 
förändringar för att implementera det livslånga lärandet i det svenska samhället då detta 
skall bidra till förbättrade möjligheter på arbetsmarknaden för individen (Sveriges riksdag, 
1990). Reformer har genomförts för att förbättra möjligheterna för den enskilda individen att 
vidareutbilda sig. 
 
Våra respondenter upplever att vi bör ha en hög utbildningsnivå i Sverige för att leva upp till 
de krav som ställs på världsmarknaden samt stå oss i konkurrensen mot andra länder. 
Samtidigt upplever respondenterna att detta kan resultera i att samhället inte kan tillvarata 
individers kompetens då det inte finns tillräckligt med högkvalificerade yrken att tilldela 
dem med akademisk utbildning. Våra respondenter känner en oro samt en ökad press inför 
framtiden då de upplever att det kommer att bli ännu högre krav på utbildning samtidigt som 
det kan förlora i värde i takt med att allt fler individer innehar en akademisk examen. 
Respondenterna uttrycker därmed en rädsla inför framtiden på högre utbildningskrav på 
tjänster som inte kräver den kompetensen idag. Respondenternas oro för framtiden skulle 
kunna vara befogad om man ser till Svensson (2004) som kritiserar implementerandet av det 
livslånga lärandet. Han betonar att det finns brister i matchningen mellan utbildning och 
arbetsmarknad. På sikt kommer det inte finnas tillräckligt med högkvalificerade yrken för att 
tillgodose alla nyutbildade akademiker menar Svensson (2004). Avseende personalvetare 
förutser Högskoleverket att år 2020 kommer behovet att öka och därmed stabilisera utbud 
och efterfrågan men att ett överskott ändå kommer att kvarstå. Jessop (2008) är kritisk till 
kunskapssamhällets negativa efterföljder då ett ökat krav på kunskap i arbetslivet medför att 
kunskapen kan används på fel sätt. Jessop (2008) menar att ett kunskapssamhälle på sikt kan 
bidra till ökad miljöförstöring samt ökad vapenproduktion. Vi ställer oss frågande till den 
diskurs som råder om att de lågkvalificerade yrkena kommer att reduceras och ersättas med 
mer kvalificerade yrken på grund av den tekniska utvecklingen då vi anser att 
lågkvalificeradeyrken alltid kommer att finnas ett behov utav i samhället. Detta tenderar att 
bidra till ett ökat överskott av akademiker idag om utbildningskraven fortsätter öka i samma 
takt.  
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Våra respondenters uppfattningar är att det finns tendenser till att det kommer ställas höga 
krav på utbildning i framtiden vilket de tror kommer leda till ett överskott av högutbildad 
arbetskraft. Respondenterna upplever därmed att kompetensen inte kommer kunna 
tillvaratas och att högutbildade akademiker ändå tvingas ta lättare eller tråkigare 
arbetsuppgifter som är nödvändiga att utföra i ett samhälle. Ställer vi våra respondenters 
antagande mot Harvey (2010) menar han dock motsatsen, det vill säga en ökad 
kompetenshöjning bland arbetskraften bidrar till ökade möjligheter samt att utbildad 
arbetskraft slutligen kommer efterfrågas i samband med strukturförändringar i samhället. Vi 
är tveksamma om det kommer att uppstå en balans om högskolor och universitet fortsätter 
sköta regleringen av platser utan att se till arbetsmarknadens behov. Vårt ställningstagande 
baserar vi på att det i dagsläget finns 70 000 arbetslösa akademiker (Nesser, 2010) och vi ser 
därmed en stor mängd kompetens som inte tillvaratas. För att Sverige skall vara 
konkurrenskraftigt och för att det skall ses som positivt med en hög utbildningsnivå bör 
kompetensen utnyttjas till fullo för att utveckla samhället och skapa flera arbetsmöjligheter. 
Vilket även är tanken med utbildningsexpansionen att sysselsätta fler individer menar 
Askling (2012). I ett första skede skulle vi kunna se detta som en politisk strategi för att 
mörka antalet arbetslösa men samtidigt kan det vara ett resultat av en långsiktig lösning där 
den rådande lågkonjunkturen för tillfället hindrar en strukturförändring på arbetsmarknaden. 
Organisationer idag är bundna till en stram budget och det kan därmed vara en ekonomisk 
faktor till varför det finns ett stort antal arbetslösa akademiker. 
 
I vår tredje och sista frågeställning önskar vi ta reda på om det finns andra kvalifikationer 
och/eller egenskaper som är viktiga förutom utbildning för att vara konkurrenskraftig på 
arbetsmarknaden. Resultatet visade att det finns möjlighet på arbetsmarknaden om man 
saknar en utbildning och i stället kompletterar detta med ett starkt socialt nätverk. Dock ses 
detta som en svårare väg att gå och resultatet visar att utbildning är en grundläggande faktor 
för att vara konkurrenskraftig på arbetsmarknaden. Andra faktorer förutom utbildning ses 
mer som ett komplement till att uppnå anställningsbarhet enligt vårt resultat. Bourdieu 
(1986) visar på att sociala nätverk är av stor vikt för individen då de skapas en gemenskap i 
en grupp som kan ge kollektivt stöd eller goda referenser. Samtidigt krävs det en 
ansträngning från individen för att skapa nya relationer och vårda de befintliga. Dessa 
relationer kan ses som en investering och kan vara till nytta för individen på både kort och 
lång sikt.  
 
Resultatet visar att erfarenhet är en viktig faktor för att gå vidare på arbetsmarknaden och vi 
anser att genom arbetslivserfarenhet skapas det även sociala nätverk som Granovetter (1995) 
tar upp. Genom att ha ett starkt socialt nätverk kan man därmed få referenser samt ta del av 
arbetsrelaterad information i högre utsträckning än om individen saknar det vilket ses som 
en fördel för en ökad mobilitet på arbetsmarknaden. De förvärvsarbetare som medverkar i 
studien har en bred erfarenhet vilket leder till att de under sitt arbetsliv knutit kontakt med 
betydelsefulla personer. På så sätt har dem som innehar en utbildning samt en bred 
erfarenhet större valmöjligheter på arbetsmarknaden. Resultatet visar att det är viktigt med 
sociala kontakter som ett komplement till utbildning då dessa kan vara avgörande för att få 
en anställning idag eftersom allt fler individer innehar en akademisk utbildning. En optimal 
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kombination enligt våra respondenter är att inneha en akademisk utbildning, bred erfarenhet 
samt ett socialt nätverk.  
 
Ytterligare en faktor som har stor påverkan för att få ett arbete i dagens samhälle är 
personliga egenskaper. Respondenterna ansåg det som viktigt att stärka sin 
anställningsbarhet genom att inneha vissa personliga egenskaper för att på så sätt anses vara 
lämplig. Dessa egenskaper som presenterades var bland annat att ha en analytisk förmåga, 
vara anpassningsbar samt att vara socialt kompetent. Forrier & Sels (2003)  talar om vikten 
att som individ se till att vara anställningsbar på dagens arbetsmarknad. Det är upp till 
individen själv att uppnå de kraven som ställs för att vara konkurrenskraftig då det skett en 
förskjutning gällande ansvar från regeringen till den enskilda individen. Vi anser att 
anställningsbarhet är ett begrepp där dess innebörd förändras med tiden. Beroende på vad 
arbetsmarknaden efterfrågar är det viktigt som individ att vara anpassningsbar och flexibel. 
För en äldre generation kan det finnas svårigheter i att anpassa sig till dagens snabba 
förändringar på arbetsmarknaden och därmed är inte implementerande av det livslånga 
lärandet något som gynnar samtliga individer. För tidigare generationer socialiserades 
individer in i ett samhälle där praktiska kunskaper värderades högt, vilket det inte gör i 
samma utsträckning idag vilket tyder på den förändring som ständigt råder.  
 

Sammanfattande diskussion  
Vi har genom den här studien fått en ökad uppfattning om hur våra respondenter uppfattar 
betydelsen av en akademisk utbildning idag samt hur de tror att denna kommer värdesättas i 
framtiden. Vi inser att det har skapats ett ökat tryck i samhället och att utbildning i många 
fall är en nödvändig faktor för att etablera samt ta sig in på arbetsmarknaden. Utbildning kan 
idag ses som en sysselsättning för individer för att slippa vara arbetslös vilket medför att vi 
ser utbildning som en politisk strategi för att dölja den verkliga arbetslösheten och därmed 
visa på högre sysselsättningsgrad i samhället. Individer som saknar akademisk utbildning 
löper även större risk att hamna utanför i samhället och har därmed sämre möjligheter att 
uppnå trygga anställningar. En akademisk utbildning utgör på så sätt en inträdesbiljett till 
arbetsmarknaden vilket däremot inte utgör en säker väg till anställning. Idag ligger det ett 
ökat ansvar hos individen att förvalta sin utbildning på bästa sätt och därmed har fokus 
flyttat från ett ansvar som tidigare låg hos staten till ett ansvar hos den enskilda individen 
om att uppnå full sysselsättning. För att som individ bli anställningsbar och för att stärka sin 
position på arbetsmarknaden är det viktigt att inneha vissa personliga egenskaper, ha en bred 
erfarenhet samt ett starkt socialt nätverk. 
 
Expansionen av utbildning har medfört att det ställs högre krav på den enskilda individen 
och det är därmed viktigt att inneha en akademisk utbildning för att ta sig in på 
arbetsmarknaden. Resultatet tyder även på att våra respondenter upplever ett ökat krav på ett 
formellt dokument som styrker dess kompetens samt att det enda viktiga är att individer 
innehar en akademisk examen och inte vilken typ av utbildning individen har examen inom. 
Våra respondenter upplever det som viktigt att ha inneha en hög utbildning för att leva upp 
till de kraven som ställs på arbetsmarknaden idag men samtidigt känner de en oro inför 
framtiden att samhället inte kommer att ha möjlighet att tillvarata allas kompetens om 
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kraven på utbildning höjs ytterligare. På så sätt kan det uppstå brister i matchningen mellan 
utbildning samt arbetsmarknad i samband med implementerandet av det livslånga lärandet. 
Risken i framtiden är att utbildning kommer att förlora i värde då detta är någonting som 
kommer att ställas som grundkrav och det kommer därmed att ställas högre krav på ökad 
kunskap och en längre utbildning.  
 

Metoddiskussion 
Vi valde en kvalitativ metod till vår studie för att vi ville få en ökad förståelse om individens 
uppfattningar och tankar kring utbildningens betydelse på arbetsmarknaden idag. Vi var inte 
ute efter att kvantifiera vårt material och såg därför att intervjuer var den bästa 
ingångspunkten för att samla ihop material om individens tankar kring vårt område. Något 
som hade varit intressant utifrån en kvantitativ metod är att se hur många studenter som 
känner oro inför framtiden och tvivlar på utbildningens kvalitét i förhållande till det verkliga 
arbetslivet. Vår intervjumall var problematisk att utforma då det var svårt att hitta frågor 
som kändes relevanta till undersökningen. På grund av detta har vi under processens gång 
ändrat, lagt till och tagit bort frågor. Vi tror att vi hade fått ut mer av att ha en tematisk 
öppen intervju då respondenten fått prata fritt om olika teman men på grund av bristande 
kunskap inom intervjuteknik valde vi att ha en mer styrd intervju med på förväg 
förutbestämda frågor för att inte riskera att missa information samt för att det inte skull 
uppstå tystnad under intervjutillfällena. En mer erfaren forskare hade troligtvis valt en 
tematisk öppen intervju och på så sätt få ut mer material än vad vi har fått ut idag. Trots 
detta anser vi att vi har fått ut den informationen vi önskat med intressanta tankar och 
synpunkter angående utbildningens betydelse på arbetsmarknaden idag och i framtiden.  
 
Under intervjutillfällena använde vi oss mycket av följdfrågor vilket kan ha medfört att vi 
styrt respondenten i den riktning som vi själva önskade på ett omedvetet plan. Innan 
intervjuerna var tanken att undvika ”varför- frågor” för att på så sätt inte tvinga 
respondenten till ett svar utan be de beskriva hur de tänker istället. Däremot upptäckte vi 
under transkriberingarna att vi trots detta har ställt många ”varför-frågor” och kan på så sätt 
ha påverkat respondenterna att ge ett svar som de kanske inte hade gjort annars och därmed 
kan tillförlitligheten ha påverkats negativt. Vi ser det som positivt att vi genomfört tio 
stycken intervjuer och har under tidens gång har förbättrat både vår intervjuteknik samt vår 
intervjumall. Vi har genomfört en pilotstudie som vi ansåg var väldigt givande men vi inser 
att fler pilotstudier hade underlättat och på så sätt hade vi kanske fått en korrekt intervjumall 
från början. Något som vi ser som positivt var att vi informerade respondenten att intervjun 
skulle ta cirka en timme vilket den inte gjorde alla gånger men detta medförde att 
respondenten var lugn och inte kände någon tidspress under intervjutillfället.  
 
Vi var innan studien väldigt osäkra på vårt urval men valde slutligen att välja två olika 
grupper för att ha möjligheten att jämföra studenter och förvärvsarbetare inom HR som har 
en personalvetarutbildning. Vi är väldigt nöjda med vårt urval för vi känner att det var 
lärorikt att ta del av dessa två grupper för att se om deras tankar och åsikter skiljer sig åt 
beroende på vilken situation man är i livet. Då vi snart kommer att komma ut på 
arbetsmarknaden som färdigutbildade akademiker kände vi att vårt urval gav oss en djupare 
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inblick i hur arbetsmarknaden ser ut idag. Resultatet visade att de som förvärvsarbetade 
inom HR idag såg en fördel med att inneha en akademisk utbildning för att få tillträde till 
arbetsmarknaden. Anledningen till deras ställningstagande tror vi var på grund av att de fick 
en anställning direkt efter avslutade studier. Hade vi däremot intervjuat personer som stod 
arbetslösa idag med en akademisk examen hade vårt resultat förmodligen sett annorlunda ut. 
Vi är medvetna om att redan innan vi utförde vår studie hade vi en förutfattad mening om 
hur resultatet skulle se ut vilket kan ses som negativt då det är viktigt att sätta förförståelsen 
i parantes för att vara så neutral som möjligt när man analyserar materialet. Vi har dock varit 
noggranna med att ta med information som vi från början inte ansåg vara relevant vilket har 
visat vara betydande under arbetets gång. Ett exempel på detta är bland annat 
klasstillhörighet.  
 

Fortsatt forskning 
För att gå vidare inom detta område i framtiden tror vi att det är viktigt att genomföra både 
kvalitativa och kvantitativa studier. Det finns redan idag undersökningar som visar på hur 
många akademiker som är arbetslösa samt att det finns brister i matchningen mellan 
utbildning och arbetsliv. Fortsatt forskning inom området skulle kunna vara hur man skall gå 
till väga för att matchningen skall fungera bättre för att högkvalificerad arbetskraft inte skall 
tvingas ta lågkvalificerade yrken och på så sätt inte få utnyttja sin kompetens. Ytterligare en 
aspekt som är viktig att studera är den grupp i samhället som inte väljer att vidareutbilda sig 
och hur deras tankar och känslor är inför de ökade utbildningskraven. Vi tror att 
utbildningens betydelse är ett område som det forskas mycket om och att det troligtvis 
kommer bli ännu mer i framtiden för att säkerställa om utbildningskraven motsvarar 
arbetsmarknadens efterfrågan.  
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Bilaga 1 
 
Intervjuguide HR 
 
Bakgrund 

1. Hur gammal är du? 
2. Vad har du för utbildning? (Grundskola, gymnasieskola, högskola, yrkesutbildning, 

interna utbildningar) 
3. Vad har du arbetat med tidigare? 
4. Vill du beskriva vad du arbetar med idag? (Hur kommer det sig att du har den 

sysselsättningen som du har idag?) 
5. Har du någon annan sysselsättning utöver ditt arbete? (läser vid sidan, arbetar vid 

sidan) 
 
 

Utbildning  
6. Vad betyder utbildning för dig? (hur kommer detta sig, har det alltid vart så, när blev 

utbildningen viktigt för dig)  
7. På vilket sätt har din tidigare utbildning gynnat dig i din nutida anställning? 
8. Har någon i din omgivning påverkat ditt val av utbildning/yrke? (barn, familj, 

partner) 
9. Kan du se att det skett någon förändring i synen på utbildning över tiden? 

(samhällsperspektiv från förr till nu) 
10. Ur ett individperspektiv, hur tror du individer upplever utbildningens roll på 

arbetsmarknaden? (känslor och tankar kring utbildningens roll, höga krav på 
utbildning, press etc.)  

11. Hur viktigt tror du att högre utbildning är för arbetsgivare när de anställer i dag?  

12.  Tror du att du kommer att utbilda dig ytterligare inom en snar framtid? 
(Internutbildningar, högskolestudier, master, kurser etc) 

13. Ser du att den kunskapen som du erhållit genom tidigare studier är tillräcklig idag? 
(Varför och hur är det viktigt OCH varför skall man utbilda sig? Försök fånga in hur 
respondenten ser på kunskap genom utbildning) 

14. Hur ser du på utbildningsutbudet idag? 
15. Vilken utbildning valde dina föräldrar? 
16. Vilken yrkes väg valde dina föräldrar? (klass) 
17. Vilken betydelse tror du att utbildning kommer att ha i framtiden? (på vilket sätt 

kommer de påverka arbetsmarknaden tror du?) 
18. Hur kommer värderingarna om en högskoleutbildning se ut längre fram?.. 

 
 

Arbetsmarknad 
19. Vill du beskriva hur du anser att arbetsmarknaden ser ut idag? 
20. Vill du beskriva hur du tror att arbetsmarknaden kommer att se ut i framtiden? 
21. Hur ser du på dina chanser att röra dig på arbetsmarknaden? (Varför?) 
22. Ser du några andra faktorer förutom utbildning som kan vara relevanta för dig som 
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individ för att stärka din position på arbetsmarknaden? 
23. Vad tror du är viktigt för att komma in på arbetsmarknaden idag? 
24. Hur upplever du att möjligheten till arbete ser ut idag? (dem med akademisk 

utbildning) 
25. De arbeten du tidigare haft, hur kommer det sig att du fått dem? 

 
 

Avslutning 
26. Vart ser du dig själv om fem år och hur tar du dig dit? 
27. Är det något annat du känner att du vill tillägga utöver våra intervjufrågor? 

 
Tack för din medverkan! 
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Bilaga 2 
 
Intervjuguide Studenter 
 
Bakgrund 

1. Hur gammal är du? 
2. Vad har du gått för utbildning tidigare? (Grundskola, gymnasieskola, högskola, 

yrkesutbildning, interna utbildningar) 
3. Vad är din huvudsakliga sysselsättning? (Hur kommer det sig att du har den 

sysselsättningen som du har idag?) 
4. Har du en annan sysselsättning utöver studierna? (läser vid sidan, arbetar vid sidan) 

 
 

Utbildning  
5. Vad betyder utbildning för dig? (hur kommer detta sig, har det alltid vart så, när blev 

utbildningen viktigt för dig) 
6. Varför utbildar du dig? (för att få jobb, finns det andra orsaker som de lyfter fram)  
7. Har någon i din omgivning påverkat ditt val av utbildning/yrke? (barn, familj, 

partner) 
8. Kan du se att det skett någon förändring i synen på utbildning över tiden? 

(samhällsperspektiv, från förr till nu) 
9. Ur ett individperspektiv, hur tror du individer upplever utbildningens roll på 

arbetsmarknaden? (känslor och tankar kring utbildningens roll, höga krav på 
utbildning, press etc.)  

10. Hur viktigt tror du att högre utbildning är för arbetsgivare när de anställer i dag?  

11.  Tror du att du kommer att utbilda dig ytterligare efter avslutad utbildning? 
(Internutbildningar, högskolestudier, master, kurser etc) 

12. Hur ser du på utbildningsutbudet idag? 
13. Vilken utbildning valde dina föräldrar? 
14. Vilken yrkes väg valde dina föräldrar? (klass) 
15. Vilken betydelse tror du att utbildning kommer att ha i framtiden? 
16. Hur kommer värderingarna om en högskoleutbildning se ut längre fram? 

 
 

Arbetsmarknad 
17. Vill du beskriva hur du anser att arbetsmarknaden ser ut idag? Gällande utbildning & 
arbetslöshet)  
18. Hur upplever du att möjligheten till arbete ser ut idag? 
19. Hur ser du på dina chanser att röra dig på arbetsmarknaden efter avslutad utbildning? 
(Varför?) 
20. Ser du några andra faktorer förutom utbildning som kan vara relevanta för dig som 

individ för att stärka din position på arbetsmarknaden? 
21. Vad tror du är viktigt för att komma in på arbetsmarknaden idag? 
22. De arbeten du tidigare haft, hur kommer det sig att du fått dem?  
23. Vill du beskriva hur du tror att arbetsmarknaden kommer att se ut i framtiden? 
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Avslutning 

24. Vart ser du dig själv om fem år och hur tar du dig dit? 
25. Är det något annat du känner att du vill tillägga utöver våra intervjufrågor? 

 
Tack för din medverkan! 
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