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Sammanfattning: De flesta företag sätter idag större värde på lärande och hög 

utbildning. Dagens konkurrenskraftiga marknad kräver ett livslångt 
lärande där individen själv bär ansvar för sin anställning genom att 
hela tiden utvecklas och lära sig mera för att vara anställningsbar. 
Kraven som ställs på individen inom EU är att denna ska vara 
anpassningsbar, flexibel, leva upp till arbetsgivarnas ökande krav 
samt uppdatera sin kompetens och sina färdigheter. Tidigare 
forskning visar att individer idag vill vara attraktiva och 
anställningsbara för nuvarande och framtida arbetsgivare. Ansvaret 
för karriärutveckling har gått från organisationen till att numera ligga 
på individen själv. Resultatet av vår undersökning stämmer väl 
överens med denna diskurs då studenterna oavsett ålder, civilstånd 
och hemmaboende barn har ambitionen att disciplinera sig i stor 
utsträckning till anställningsbarhetsdiskursen.   

 
Bakgrund: Gradvis har ansvaret för individens anställning flyttas från stat till 

individ. Förändringen har gått från rätten till anställning till 
skyldigheten att vara anställningsbar. Dagens konkurrenskraftiga 
marknad kräver ett livslångt lärande där individen själv bär ansvaret 
för sin anställning, detta genom att hela tiden utvecklas och lära sig 
mer för att vara anställningsbar. Många företag sätter stort värde på 
lärande och hög utbildning. Numera är det upp till individen själv att 
oavsett ålder vara flexibel och anpassningsbar och på så vis ansvara 
för sin egen anställningsbarhet och skapa sina egna förutsättningar. 

 
Syfte: Vårt syfte är att mäta i vilken utsträckning studenterna, som går på 

högskolan i Borås på ett nystartat personalvetarprogram, har 
ambitionen att hålla sig anställningsbara under och efter utbildningen. 
Vidare vill vi undersöka vilken betydelse ålder, civilstånd och 
hemmaboende barn har för studenternas flexibilitet, 



anpassningsbarhet samt erfarenheter och hur de på så vis disciplinerar 
sig själva utefter anställningsbarhetsdiskursen. 

 
Metod: Kvantitativ enkätundersökning 
 
Resultat:  Vårt resultat visar att studenterna oavsett ålder, civilstånd och 

hemmaboende barn har ambitionen att disciplinera sig i stor 
utsträckning till anställningsbarhetsdiskursen. Över lag strävar 
studenterna efter både utbildningserfarenhet och praktisk erfarenhet 
för att stärka sin position på arbetsmarknaden, detta oberoende av 
ålder, civilstånd och hemmaboende barn. Majoriteten av studenterna 
anser sig också vara flexibla och anpassningsbara i enlighet med 
diskursen. 
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1. Inledning/bakgrund 
 
EU:s arbetsmarknadspolitik grundar sig på strategier gällande utbildning och livslångt lärande 
för att motverka arbetslöshet inom medlemsländerna.1 Kraven som ställs på individen inom 
EU är att denna ska vara anpassningsbar, flexibel, leva upp till arbetsgivarnas ökande krav 
samt uppdatera sin kompetens och sina färdigheter. EU utformar ramarna för hur reglerna 
gällande anställningsbarhet ska implementeras i varje enskilt medlemsland. Men i slutändan 
är det upp till varje enskild medlemsstat att omsätta dessa ramar i handling.  
 
Globalisering och teknisk utveckling är något som karaktäriserar dagens arbetsmarknad.2 
Denna strukturomvandling som har skett under det senaste decenniet har kommit att ställa allt 
större krav på den enskilde individen. Strukturomvandlingen har ställt stora krav på 
arbetskraftens kompetens, samtidigt som kompetens och kunskap åldras allt snabbare. Idag är 
kunskap och kompetens en färskvara. Strukturomvandlingen på den svenska arbetsmarknaden 
är förenad med en förändrad syn på individen.3 Gradvis har ansvaret för individens 
anställning flyttas från stat till individ. Förändringen har gått från rätten till anställning till 
skyldigheten att vara anställningsbar.  
 
De flesta företag sätter idag större värde på lärande och hög utbildning.4 Dagens 
konkurrenskraftiga marknad kräver ett livslångt lärande där individen själv bär ansvar för sin 
anställning genom att hela tiden utvecklas och lära sig mera för att vara anställningsbar. Enligt 
Högskoleverkets årsrapport 2005 har de med högskoleutbildning ett försprång på 
arbetsmarknaden jämfört med dem som endast har en gymnasieutbildning eller 
grundskoleutbildning.5 Ett tecken på detta är arbetslöshetssiffrorna. Längre utbildning medför 
i många fall en starkare ställning på arbetsmarknaden. Det finns ofta en yrkeshierarki med 
viss utbytbarhet mellan nivåerna. De som är kvalificerade för den högre nivån kan ersätta de 
som är kvalificerade för den lägre men inte tvärtom. Det finns dessutom en tendens till att 
arbetsgivarna uppgraderar kraven på kompetens inom olika yrkesområden. Detta behöver inte 
betyda att en längre utbildning är nödvändig för yrket, men den ger ofta individen fördelar 
som arbetsmarknadskvalifikation.  
 
Den alltmer individualiserade arbetsmarknaden tvingar individen att konkurrera utifrån sina 
individuella egenskaper.6 Uthållighet och ökad kompetens är bara några av kraven i dagens 
moderna arbetsliv. Det talas om en ideologisk förskjutning inom arbetsmarknadspolitiken där 
staten numera endast ger individen förutsättningar för att främja sin egen anställningsbarhet 
och inte längre erbjuder samma anställningstrygghet som tidigare. Anpassningen mot en 
konkurrens- och kunskapsbaserad ekonomi gör att individen ställs inför andra förutsättningar 
än tidigare. Det är numera upp till individen själv att vara flexibel och anpassningsbar och i 
det långa loppet ansvara för sin egen anställningsbarhet. Staten möjliggör att individen kan 
konkurrera på arbetsmarknaden men detta förutsätter att individen själv ansvarar för och 
skapar sina egna förutsättningar. Forskning visar att flertalet individer i dagens samhälle vill 

                                                 
1 Garsten C. & Jacobsson K. (2004) Learning to be employable. sid. 72 
2 Arbetsmarknadsdepartementet (2000) Kompetensparadox? Rapport om hinder och möjligheter att tillvarata 
kompetensen på arbetsmarknaden.  sid. 90 
3 Garsten C. & Jacobsson K. (2004)  sid. 131f 
4 Garsten C. & Jacobsson K. (2004) sid. 1-5 
5 Högskoleverket (2005) Universitet och högskolor Högskoleverkets årsrapport.  sid. 84 
6 Garsten C. & Jacobsson K. (2004) sid. 60 
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utveckla sig själva, lära sig nya saker och hålla dörrarna öppna för nya utmaningar.7 På så vis 
är anställningsbarhet vidare ett begrepp som sammanfattar idealet mellan arbete, kompetens 
och lärande och individens tillämpning av dessa för att göra sig själv anställningsbar.  
 
Forskning visar att benägenheten att flytta är lägre bland gifta än bland icke gifta.8 De 
anställda blir mindre benägna att flytta då de är tvungna att ta hänsyn till någon utöver sig 
själv. Undersökningar har också visat en negativ effekt på benägenheten att byta arbete då 
individen har hemmaboende barn.9 En undersökning visar att ensamstående prioriterar 
anställningstrygghet i större utsträckning än gifta och de som lever i samboförhållande.10 
Detta kan ha sin förklaring i att ensamstående är mer sårbara för arbetslöshet både av 
ekonomiska och sociala skäl. SOU visar att människor med hemmaboende barn betonar 
starkare anställningstrygghet jämfört med människor utan hemmaboende barn.11 Anledningen 
till detta kan vara att de ekonomiska kraven ökar med hemmaboende barn som i sig också 
genererar ökade ekonomiska utgifter.12

 
Vi tror att de yngre studenterna i vår undersökning i något större utsträckning än de äldre är 
mer benägna att hålla sig anställningsbara under och efter utbildningen. När det gäller att ha 
hemmaboende barn kan det vara så att studenterna blir mer begränsade i sin flexibilitet och 
anpassningsbarhet på grund av detta. Även studentens civilstånd skulle kunna ha en inverkan 
på hur flexibel och anpassningsbar studenten upplever sig kunna vara. Studentens ålder, 
huruvida man är gift/sambo och hemmaboende barn har säkerligen också en inverkan på i 
vilken utsträckning denne skaffar sig erfarenheter utöver utbildningen för att stärka sin 
position på arbetsmarknaden.  
 

1.2 Syfte och frågeställningar 
Vårt syfte är att mäta i vilken utsträckning studenterna, som går på högskolan i Borås på ett 
nystartat personalvetarprogram, har ambitionen att hålla sig anställningsbara under och efter 
utbildningen. Vidare vill vi undersöka vilken betydelse ålder, huruvida man är gift/sambo och 
hemmaboende barn har för studenternas flexibilitet, anpassningsbarhet samt erfarenheter och 
hur de på så vis disciplinerar sig själva utefter anställningsbarhetsdiskursen. 
 
Frågeställningar: 

 
• Vilken betydelse har ålder, huruvida man är gift/sambo samt 

hemmaboende barn för i vilken utsträckning studenterna anser sig vara 
flexibla och anpassningsbara under och efter utbildningen? 

 
• Vilken betydelse har ålder, huruvida man är gift/sambo samt 

hemmaboende barn för i vilken utsträckning man skaffar sig erfarenheter 
under studietiden? 

                                                 
7 Huhtala H. (2004) sid. 297 
8 Rundblad B. (1964) Arbetskraftens rörlighet. En studie av en lokal arbetsmarknad. sid. 190ff, Holmlund B. 
(1984) Labor Mobility. Studies of Labor Turnover and Migration in the Swedish Labor Market. Sid. 103  
9 Bjarnason T. (1994) Social Integration and Workplace Mobility. An Attempt to Relate Previous Empirical 
Work on Mobility with a Theory of Social Integration. sid. 26    
10 Theandersson C. (2000) Jobbet – för lön, lust eller andra värden. sid. 97-100 
11 SOU (1994:151) Ungdomars välfärd och värderingar. Rapport till Barn- och ungdomsdelegationen och 
Generationsutredningen. 
12 Theandersson C. (2000) sid. 97-100 
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• Vilken betydelse har ålder, huruvida man är gift/sambo samt 

hemmaboende barn för i vilken utsträckning studenterna har ambitionen 
att disciplinera sig själva till anställningsbarhetsdiskursen? 

 

1.3 Begreppsdefinition  
Vi har utgått ifrån diskursen kring anställningsbarhet som behandlar hur man skall motverka 
arbetslöshet och hur individerna därmed ska hålla sig anställningsbara.13 Denna diskurs förs 
på flera håll i samhället både inom EU och på nationell politisk nivå i varje medlemsland. De 
begrepp som vi valt att skapa våra variabler från återfinns inom den övergripande diskursen 
kring anställningsbarhet. Dessa variabler är skapade utifrån vår tolkning av diskursen kring 
anställningsbarhet och utgör grunden för vår undersökning. Vår tolkning av diskursen baseras 
på våra förkunskaper utifrån kursen ”Identitet, styrning och anställningsbarhet i dagens 
arbetsliv”. Våra variabler är anpassningsbarhet, flexibilitet och erfarenheter. Vidare följer en 
definition av dessa tre variabler samt en definition av disciplinering som implicit genomsyrar 
de övriga variablerna.  

1.3.1 Flexibilitet 
Det vi avser med flexibilitet är att individen dels kan vara rörlig på arbetsmarknaden. Vi 
syftar även till att individen är förändringsbenägen och kan förändra sitt synsätt och 
handlingssätt. Att man är beredd på att röra sig fritt för att kunna utnyttja alla möjligheter och 
erbjudanden som finns tillgängliga. Man skall exempelvis vara benägen att flytta till annan ort 
om så krävs. Individens möjligheter på arbetsmarknaden blir med hjälp av flexibiliteten 
betydligt större om man inte är bunden till en och samma plats. Med flexibilitet menar vi 
också att man är flexibel till att arbeta inom andra arbetsområden på sin arbetsplats. Detta kan 
innebära en brist på trygghet och därmed skapa en känsla av rotlöshet då arbetsmarkanden är i 
ständig förändring. Att vara flexibel ger också ökade möjligheter att få ett arbete som matchar 
den kompetens man besitter som individ.       

1.3.2 Anpassningsbarhet 
Det vi menar med variabeln anpassningsbarhet är individens förmåga att anpassa sig till olika 
kontexter och sammanhang. Att vara anpassningsbar innebär att man lättare kan inta en 
specifik roll på arbetsmarknaden. Att kunna läsa av vilka behov som efterfrågas och därmed 
bli en tillgång på arbetsmarknaden efter de krav som ställs. Då individen ständigt möts av nya 
normer och värderingar är det viktigt att denne anpassar sig efter den rådande kulturen. I 
dagens samhälle krävs det att man accepterar rådande förhållningssätt för att inte 
marginaliseras. Är man inte beredd att anpassa sig finns risken att man begränsar sina 
möjligheter på arbetsmarknaden.     

1.3.3 Erfarenheter 
Erfarenhet är en viktig variabel som ryms i begreppet anställningsbarhet. Erfarenhet har en 
mångtydlig innebörd då det kan innefatta kunskaper och färdigheter som individen bär med 
sig under hela livet. Vi kan urskilja två varianter av erfarenhet i anställningsbarhetsdiskursen 
och dessa är praktisk efterenhet och utbildningserfarenhet. Med praktisk erfarenhet menar vi 
den erfarenhet och kompetens individen tillskriver sig genom exempelvis deltagande i 
projekt, extraarbete och engagemang i ideell verksamhet utöver den formella utbildningen. 
Dessa praktiska erfarenheter kan komma till nytta för framtida arbete. Med 
                                                 
13 Garsten C. & Jacobsson K. (2004) sid. 63 
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utbildningserfarenhet syftar vi till den erfarenhet och kompetens individen får genom 
utbildning. Denna erfarenhet utvecklas med hjälp av ny kunskap som ett sätt att hålla sig 
anställningsbar. En individ tillskriver sig utbildningserfarenheter som kan komma till nytta för 
framtida arbete. Med erfarenheter och kompetens utvecklas individen i samhället genom att 
man förnyar och utvecklar sina befintliga kompetenser och erfarenheter till en ny dimension. 
Med hjälp av praktiska såväl som utbildningserfarenheter kan man komma att konkurrera med 
bättre förutsättningar. Syftet med detta är att hålla sig anställningsbar och eftertraktad på 
arbetsmarknaden.  

1.3.4 Disciplinering 
Disciplinering är en övergripande implicit variabel i vår undersökning då begreppet 
genomsyrar hela anställningsbarhetsdiskursen. Då ramarna gällande diskursen kring 
anställningsbarhet fastställs på en högre samhällsnivå är det viktigt att individen disciplinerar 
sig själv efter dessa. Diskursen kring anställningsbarhet innebär att individen måste 
disciplinera sig till att vara flexibel, anpassningsbar och skaffa sig erfarenheter som denne kan 
dra nytta av för sin anställningsbarhet. För att individen skall motivera sig själv efter den 
rådande diskursen kring anställningsbarhet måste denne aktivt styra sig själv för kunna 
konkurrera med samma förutsättningar. Då det finns stora valmöjligheter att tillgå för att bli 
anställningsbar krävs det av individen att denne styr sig själv efter vad arbetsmarknaden 
efterfrågar. Disciplineringen sker på olika nivåer i samhället där det slutligen är den enskilde 
individen som bär det yttersta ansvaret.14 Därför ser vi disciplineringen utifrån ett 
individperspektiv, där individen själv styr över sin flexibla förmåga, sitt sätt att anpassa sig 
och att vilja utvecklas i form av nya erfarenheter. Disciplineringen hos individen kan både ske 
på ett medvetet och ett omedvetet plan då denne blir tvungen att aktivt göra vissa val. Detta 
innefattar exempelvis vilken utbildning man väljer eller hur man utnyttjar arbetsmarknaden i 
form att vara benägen att flytta dit drömjobbet finns.  Det kan också handla om individens 
vilja eller ovilja att anpassa sig på arbetsmarknaden. Då det slutliga ansvaret ligger hos den 
enskilde individen krävs det disciplinering och att man är villig att styra sig efter den rådande 
diskursen kring anställningsbarhet vilken lyfts upp på alla nivåer i samhället.  
 

1.4 Uppsatsens disposition 
I det inledande kapitlet ger vi en bakgrund till vårt valda ämne följt av syfte och 
frågeställningar för undersökningen. Under detta kapitel ligger också en definition av studiens 
centrala begrepp. Det andra kapitlet består av tidigare forskning, där vi presenterar forskning 
samt olika studier som gjorts kring ålders påverkan på anställningsbarhet och hur man 
förhåller sig till anställningsbarheten beroende på civilstånd och antal hemmaboende barn. 
Uppsatsens tredje kapitel presenterar våra teoretiska utgångspunkter som består av Michel 
Foucaults resonemang kring teorin om panoptism och anställningsbarhetsperspektivet. I slutet 
av detta kapitel kommer vi att koppla dessa två resonemang till varandra. Dessa teorier 
kommer vi senare att använda oss av för att analysera vårt resultat. Metodkapitlet består av ett 
resonemang kring vårt val av metod, urvalet av respondenter, genomförandet av 
undersökningen samt en metoddiskussion. Kapitlet visar också hur vi tagit hänsyn till de 
etiska principerna, hur vi bearbetat och analyserat materialet från enkäterna och på vilket sätt 
vi tagit hänsyn till reliabilitet och validitet. Följande kapitel består av vårt resultat som vi 
sammanställt utifrån materialet från våra enkäter, vi presenterar även en analys av resultaten 
från enkäterna, detta med hjälp av den tidigare forskningen samt våra valda teorier. Slutligen 

                                                 
14 Foucault M. (2001) sid. 228-229 

 4



 

för vi en diskussion om undersökningen i det sista kapitlet samt ett stycke med självkritik och 
en avslutning. 

 5



 

2. Tidigare forskning 
 
Under denna rubrik kommer vi att redovisa ett urval av den tidigare forskning vi funnit 
intressant för vår undersökning. I vårt sökande efter tidigare forskning på området kring 
anställningsbarhet har vi funnit många intressanta studier som vi anser är av relevans för vår 
undersökning. Det har dock varit svårt att finns tidigare forskning gällande vårt 
undersökningsområde med direkt koppling till ålder, huruvida man är gift/sambo och 
hemmaboende barn.  
 

2.1 Anställningsbarhet för ökad trygghet 
Tidigare forskning visar att individer idag vill vara attraktiva och anställningsbara för 
nuvarande och framtida arbetsgivare.15 Ansvaret för karriärutveckling har gått från 
organisationen till att numera ligga på individen själv. En undersökning gjord i Hong Kong 
visar att kinesiska anställda motiveras till lärande på grund av rädsla att annars hamna efter i 
den hårda konkurrensen om arbete.16 Annan forskning visar även att genom att vara 
anställningsbar så säkrar individen sin position på arbetsmarknaden i konkurrensen mot 
andra.17  På så vis minimerar man risken att ständigt känna en osäkerhet gällande att förlora 
sin ställning på arbetsmarknaden och därmed även sin finansiella trygghet. Detta kan vi 
koppla till vår undersökning där vi vill se hur flexibla och anpassningsbara studenterna är och 
hur de skaffar sig erfarenheter för att stärka sin position på arbetsmarknaden. Detta i enlighet 
med diskursen kring anställningsbarhet för att inte bli marginaliserade på arbetsmarknaden. 
 
I en studie från södra Australien framkommer att äldre arbetssökandes brist på framgång 
gällande att få arbete beror på att det råder stora skillnader mellan vad de äldre tror att 
arbetsgivare söker efter och vad arbetsgivare faktiskt är ute efter när de söker personal.18 
Studien visar en optimistisk syn hos de äldre gällande deras egen anställningsbarhet men 
realiteten är någon annan då det faktiskt stöter på svårigheter med att få arbete. De som 
lyckats skaffa arbete har antingen fått det genom personliga kontakter eller genom att utveckla 
nya färdigheter och ny kompetens. Material från intervjuer som gjorts visar tydligt hur yngre 
har fördelar gällande att möta arbetsgivarnas krav gällande exempelvis flexibilitet och 
anpassningsförmåga och på så vis lyckas få en anställning. Detta kan vi koppla till vår 
undersökning där vi vill se vad ålder har för inverkan på hur studenterna ser på sin egen 
anställningsbarhet. 
 
SOU visar att människor med hemmaboende barn starkare betonar anställningstrygghet 
jämfört med människor utan hemmaboende barn.19 Anledningen till detta kan vara att de 
ekonomiska kraven ökar med hemmaboende barn som i sig också genererar ökade 
ekonomiska utgifter.20 En undersökning visar även att ensamstående prioriterar 
anställningstrygghet i större utsträckning än gifta och sammanboende individer. Detta kan ha 
sin förklaring i att ensamstående är mer sårbara för arbetslöshet både gällande ekonomiska 
och sociala skäl. Annan forskning visar att benägenheten att flytta är lägre bland gifta än 

                                                 
15 Pang M. (Juli 2008) International Journal of Human Resource Management, Vol. 19 Issue 7, sid. 1385  
16 Pang M. (Juli 2008) Vol. 19 Issue 7, sid. 1387 
17 De Cuyper N. (Juli 2008) Applied Psychology: An International Review.  Vol. 57 Issue 3, sid. 501-503 
18 Patrickson M. (2003) Equal Opportunities International.  Vol. 22 Issue 5, 54-55, 0261-015  
19 SOU (1994:151)  
20 Theandersson C. (2000) sid. 97-100 
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bland icke gifta.21 De anställda blir mindre benägna att flytta då de är tvungna att ta hänsyn 
till någon utöver sig själv såsom partner och barn.22 Undersökningar har också visat en 
negativ effekt på benägenheten att byta arbete då individen har hemmaboende barn. Detta 
finner vi intressant för vår undersökning då vi bland annat vill undersöka hur flexibilitet och 
anpassningsförmåga hos en individ kan påverkas av olika faktorer.   
 

2.2 Individens disciplin över sin anställningsbarhet 
Tidigare forskning visar att dagens ungdomar tenderar att lägga allt större vikt vid högre 
utbildning än vad deras föräldrar gjorde.23 Ett skäl till detta anses vara att ungdomar ser 
utbildning som en nödvändig förutsättning för att kunna få ett arbete. Ungdomar har även en 
mer karriärorienterad hållning som tyder på en förändring i mentalitet jämfört med äldre 
människor. Förändringen kan också ses som ett resultat av en allt hårdare och mer 
individualiserad arbetsmarknad. Enligt en rapportserie från Högskoleverket framkommer att 
antal högskolestudenter är störst i åldrarna 22-23 år.24 När det gäller ålder och 
anställningsbarhet så visar en studie att äldre har en optimistisk syn gällande deras egen 
anställningsbarhet, men verkligheten är någon annan då de faktiskt stöter på svårigheter med 
att få arbete.25 De som lyckats skaffa arbete har antingen fått det genom personliga kontakter 
eller genom att utveckla nya färdigheter och ny kompetens. Det har visat sig att yngre 
individer har lättare att möta arbetsgivarnas krav och på så vis anses vara mer 
anställningsbara. 
 
Uthållighet och ökad kompetens tycks vara ett krav i dagens moderna arbetsliv. Individen 
tvingas konkurrera utifrån sina individuella egenskaper på den allt mer individualiserade 
arbetsmarknaden. Det professionella tjänstesamhällets framväxt med sina höga 
konkurrenskrav har lagt över allt mer ansvar på individen själv att ansvara för att utöka sin 
kompetens och flexibilitet. Det talas också om en ideologisk förskjutning inom 
arbetsmarknadspolitiken där staten numera endast ger individen förutsättningar för att främja 
sin egen anställningsbarhet och inte längre erbjuder samma anställningstrygghet som tidigare. 
Ovanstående tidigare forskning kan vi koppla till vår undersökning och den diskurs som förs 
kring anställningsbarhet. Vi finner det intressant att undersöka i vilken utsträckning ålder har 
en inverkan på studenternas ambition till att hålla sig anställningsbara under och efter 
utbildningen.  
 
I sin avhandling “The emancipated worker?”26 beskriver Hannele M. J. Huhtala hur arbetare i 
Finland inom avant-gardistiska professionella organisationer upplever sin arbetssituation. 
Huhtala påtalar att individerna i hennes studie är självstyrda och kan påverka sin egen 
arbetssituation i mycket stor utsträckning. Hon menar att de är emanciperade genom att hela 
tiden vilja lära sig nya saker och uppdatera sin kompetens för att kunna stå sig i konkurrensen 
inom den hårt utsatta branschen. Huhtala menar att individerna hela tiden vill utveckla sig 
själva och lära sig nya saker och hela tiden hålla dörrarna öppna för nya utmaningar.27 Det 
resonemang Huhtala för innebär att individen är självstyrd och påverkar sin egen situation. Vi 

                                                 
21 Rundblad B. (1964) sid. 190ff, Holmlund B. (1984) sid. 103  
22 Bjarnason T. (1994) sid. 26    
23 Almås R., Karlsen K. & Thorland I. (1995) i Theandersson  C. (2007) sid. 56 - 60 
24 Högskoleverket (2005) Universitet och högskolor Högskoleverkets årsrapport.  sid. 8 
25 Patrickson M. (2003) Equal Opportunities International.  Vol. 22 Issue 5, p50-63, 0261-015  
26 Huhtala H. (2004) The emancipated worker? sid. 285ff 
27 Huhtala H. (2004) sid. 297 
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anser att det är viktigt att framhäva hennes resonemang då vi tror att individen själv måste ta 
ansvar för att leva upp till diskursen som förs kring anställningsbarhet.  
 

2.3 Kraven på flexibilitet och anpassning  
Enligt en studie gjord av utbildningsdepartementet handlar anställningsbarhet om att ge 
människor de kunskaper, värderingar och attityder som behövs för att vara aktiva 
medborgare.28  Individer som har djupa och breda kunskaper har större möjlighet att göra sin 
röst hörd, att påverka och att ta ställning till olika frågor. I studien tar man hänsyn till att 
individer befinner sig i olika situationer och har olika erfarenheter.29 De individuella 
olikheterna ställer stora krav på en ökad flexibilitet i sökandet efter utbildning och arbete.30 
Man lyfter även fram andra viktiga egenskaper som erfordras hos varje individ.31 Här pekar 
man på individens förmåga att anpassa sig, att kunna hantera färdighet och förändring. 
Kraven på flexibilitet och förändring är stora inom såväl arbetslivet som samhällslivet i 
övrigt.32 En bred kunskapsgrund krävs för varje individ vilket ger denne stor valfrihet och 
goda möjligheter att påverka vid förändringar i arbets- och samhällslivet. Därför är kunskaper 
och färdigheter viktiga inslag för att som individ vara attraktiv på arbetsmarknaden. Det är 
avgörande för att kunna sköta och behålla arbetet, byta arbete, utveckla och förverkliga sig 
själv och fungera väl som samhällsmedborgare. För individen krävs det en regelbundenhet i 
att kontinuerligt lära nytt och lära om. Denna regelbundenhet bidrar till personlig utveckling 
vilket skapar trygghet för individen, dessutom kommer den arbetslivet till godo.33 Kompetens 
som underlättar till anställning och utveckling på arbetsmarknaden ökar också den personliga 
livskvaliteten. I och med att individen kontinuerligt lär sig nytt och lär om utvecklas dennes 
erfarenheter och detta tror vi är viktigt för att leva upp till diskursen kring anställningsbarhet.  

                                                 
28www.regeringen.se sid. 14 
29 www.regeringen.se sid. 43 
30 www.regeringen.se sid. 20 
31 www.regeringen.se sid. 28 
32 www.regeringen.se sid. 55 
33 www.regeringen.se sid. 13 
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3. Teoretiska utgångspunkter 

I det här kapitlet kommer vi att presentera våra teoretiska utgångspunkter och 
teorianknytning. Dessa tillsammans utgör grunden för vår analys av resultatet. I korta drag har 
tidigare forskning visat att konkurrens om arbete motiverar individer till att hålla sig 
anställningsbara. Det har också framkommit att ålder har en viss inverkan på inställning till 
utbildning, där yngre tenderar att i större utsträckning se utbildning som en nödvändig 
förutsättning för att kunna få ett arbete.  

Med tanke på ovanstående blir följande teorier viktiga för oss; Michel Foucaults resonemang 
kring teorin om panoptism samt anställningsbarhetsperspektivet. I slutet av detta kapitel 
kommer vi att koppla dessa teorier och deras resonemang till varandra.  

3.1 Disciplinering utifrån Michel Foucault 
Den tidiga Foucault beskiver hur makten förr inriktade sig mer på kroppsliga straff genom att 
tillämpa olika tortyrmetoder och på så sätt kontrollerades människan.34 Detta var även ett sätt 
att visa allmänheten vad som kunde hända om man inte följde samhällets lagar och regler. 
Detta åskådliggjordes genom att straffen utfärdades på allmän plats där invånarna kunde 
bevittna det med egna ögon. Idag menar Foucault att man inriktar sig mer på att styra 
människans psyke och själ. Detta gör man genom att beröva denne dess frihet och skapa en 
slags underordning där man avsäger sig makten om sig själv och det egna sinnet. I Foucaults 
senare verk ses subjektet som aktivt och initiativtagande och inte som ett offer för omgivande 
styrande makter.35 Foucault ser makt som ett nät av relationer och han talar om disciplinär 
och pastoral makt.36 Den disciplinära makten har främst tre kännetecken; den hierarkiska 
övervakningen, den normaliserande bedömningen och en kombination av dessa båda, 
nämligen examen. Disciplinär makt utövas på individen och är en förutsättning för att 
relationell makt skall kunna utövas. Den pastorala makten å andra sidan är en form av makt 
som gör individen till ett subjekt för sig själv. Den utövas genom subjektivitet och på så vis 
styr individen sig själv inifrån. Den pastorala makten förutsätter kunskaper om människors 
tanke och själ.  
 
Michel Foucault beskriver panopticon utifrån att vända upp och ner på fängelsehålans tre 
principer. Genom att låsa in, genom att beröva ljuset och genom att dölja, men Foucault 
bevarar bara den första principen.37 Fullt ljus och övervakarens blick åstadkommer ett 
effektivare fängelse än mörkret. Synligheten blir till en fälla. Individen syns men ser inte och 
blir ett objekt om vilket information kan hämtas, men blir däremot aldrig ett subjekt i en 
kommunikation. Panopticons huvudsakliga verkan är att göra individen medveten om att man 
kan se honom. Övervakningen blir bestående i sin verkan även om den i sin handling är 
osammanhängande. Makten blir då så fullkomlig att den inte behöver utövas och huvudsaken 
är att individen vet att han är övervakad även om han inte behöver vara det i verkligheten. 
Panoptismen kan ses som en disciplineringsmetod som är avsedd att förbättra maktutövandet 
genom att göra det snabbare, lättare och mer effektivt.38 Panopticon är enligt Foucault en 
utstuderad tvångsmetod som kan användas för att främja och skapa ordning bland mångfalden 

                                                 
34 Foucault M. (2001) Övervakning och straff. sid. 13 
35 Garsten C. & Jacobsson K. (2004) sid. 29 
36 Foucault M. (2001) sid. 44 
37 Foucault M. (2001) sid. 201f 
38 Foucault M. (2001) sid 210 - 214 
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i samhället. Foucault menar att det skett en förändring i det disciplinära samhället där man 
gått från en sluten form av disciplinering där man använt sig av social avskärmning, till den 
gränslösa och utbredda mekanism som panoptism innebär där alla är med och upprätthåller 
dess maktutövande. 

Teorin om panoptismen bygger alltså på att individen är övervakad och styrd genom osynliga 
maktstrategier.

39
 Denne befinner sig inom den panoptiska maskinen och är omfattad av dess 

makt som denne dessutom själv vidarebefordrar eftersom individen utgör ett av dess 
kugghjul. I samhället finns det inte något ”maktcentrum”, utan ett mångfaldigt nätverk av 
olika element såsom institutioner, regler och framställningar. Idag är individen inte övervakad 
i den bemärkelse som den tidiga Foucault för fram.

40
Det finns inte någon synlig och uttalad 

makt som hänger över axeln på individen och säger denne vad den skall göra. Dagens 
övervakning är mer förfinad än så. Det är känslan av att ständigt vara iakttagen som gör att 
individen infinner sig i ledet och blir självstyrd. I dagens samhälle skulle man kunna se det 
som att individen är sin egen största övervakare.    

3.2 Anställningsbarhetsperspektivet 
Utbildning och livslångt lärande är viktiga strategier inom EU:s arbetsmarknadspolitik för att 
motverka arbetslöshet inom medlemsländerna.41 Kraven som ställs på individen inom EU är 
att denne ska vara flexibel, anpassningsbar, leva upp till arbetsgivarnas ökande krav samt 
uppdatera sin kompetens och sina färdigheter. Det är inte bara krav som ställs på dem som 
redan har en anställning, utan högre krav ställs även på dem som är arbetslösa på att de skall 
göra sig själva anställningsbara. Livslångt lärande och utbildning är väldigt viktigt enligt 
svenska fackföreningsrörelsen, anställda måste känna en sådan anställningstrygghet att de 
vågar uppgradera sina färdigheter och ägna sig åt livslångt lärande. 
 
Inom Bolognaprocessen förs en diskurs gällande anställningsbarhet och hur man kan främja 
individers möjligheter på arbetsmarknaden efter avslutade högskolestudier.42 
Bolognaprocessen har tre övergripande mål.43 Dessa är att främja medborgarnas rörlighet, 
främja medborgarnas anställningsbarhet samt att främja regionens attraktions- och 
konkurrenskraft. Begreppet "anställningsbarhet" är en av tre grundpelare i det arbete som nu 
pågår vid universitet och högskolor med att anpassa kurser och program till 
Bolognaprocessen.44 Idén om anställningsbarhet innebär att individer med akademisk examen 
i högre utsträckning ska kunna få och bibehålla en anställning för att på så sätt skapa en grund 
för sin försörjning. EU sätter ramarna för hur reglerna gällande anställningsbarhet ska 
implementeras i varje enskilt medlemsland. Men i slutändan är det upp till varje enskild 
medlemsstat att omsätta dessa ramar i handling.  
 
De flesta konkurrenskraftiga företag sätter idag större värde på lärande och hög utbildning.45 
Dagens arbetsmarknad kräver ett livslångt lärande där individen bär ansvar för sin anställning 
genom att hela tiden utvecklas och lära sig mer för att vara anställningsbar. Detta kombinerat 
med flexibilitet för att individen ska kunna passa in överallt och även anpassa sin sociala 
kompetens till olika situationer och organisationer. 

                                                 
39 Foucault M. (2001) sid. 140 
40 Foucault M. (2001) sid. 309 
41 Garsten C. & Jacobsson K. (2004) sid. 72 
42 www.hsv.se
43 http://www.bologna.org.gu.se
44 www.hsv.se
45 Garsten C. & Jacobsson K. (2004) sid. 1-5 
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Ideologiskiftet som ägt rum på den svenska arbetsmarknaden är förenat med den förändrade 
synen på individen.46 Gradvis har ansvaret för individens anställning flyttas från stat till 
individ. Förändringen har gått från rätten till anställning till skyldigheten att vara 
anställningsbar. Individen måste ständigt befinna sig i ett livslångt lärande för att hålla sig 
anställningsbar. Idag räcker det inte med att bara göra ett gott arbete, vara underordnad och 
lyda order för att behålla sitt arbete.47 Garsten och Jacobsson påtalar att det som krävs för att 
vara en anställningsbar individ innefattar mer än enbart utbildning.48 Man bör dessutom 
utöver adekvat utbildning bland annat även ha förmåga att fatta egna beslut och hela tiden 
vilja lära sig mer. Att vara mottaglig för förändringar, ta individuellt ansvar, vara självständig, 
ha anpassningsförmåga samt vara flexibel är också av stor vikt för individens 
anställningsbarhet. 
 
Jamie Peck och Nikolas Theodore har däremot en annan syn gällande anställningsbarhet.49 De 
menar att det inte bara räcker med att hålla sig anställningsbar för att få tillträde till 
arbetsmarknaden, utan att även tillgången på arbete samt efterfrågan på arbetskraft påverkar 
möjligheterna till arbete. Peck och Theodore hävdar att det finns ett behov av att bredda den 
politiska repertoaren för att överväga hur tillgångs- och efterfrågansåtgärder kan bekämpa och 
förhindra arbetslöshet och social marginalisering. Eftersom studenterna i vår undersökning 
läser på ett nystartat personalvetarprogram finns risken att deras kompetens inte efterfrågas på 
grund av arbetsgivares okunskap om utbildningens innehåll. Detta kan vi koppla till att man 
inte behöver vara anställningsbar för att få ett arbete efter avslutad utbildning. Man kan 
exempelvis ha kontakter som gör att man får en anställning utan att man för den sakens skull 
behöver anstränga sig för att vara anställningsbar. På så vis spelar även andra faktorer in 
såsom exempelvis behovet på arbetsmarknaden eller de kontakter individen kan dra nytta av 
när det gäller den egna anställningsbarheten efter avslutad utbildning.  
 
Anställningsbarhetsperspektivet anser vi passar bra i vår undersökning då begreppet väl 
beskriver den situation studerande befinner sig i då de ska ut på arbetsmarknaden inom kort. 
Idag ligger ansvaret på den enskilde individen att göra sig anställningsbar och attraktiv på 
arbetsmarknaden. Detta genom att kontinuerligt uppgradera sina kunskaper och sin 
kompetens efter de krav som arbetsmarknaden ställer.  
 

3.3 Koppling mellan teorier 
Vi gör en koppling mellan panoptism och anställningsbarhet då individen disciplineras till att 
göra sig anställningsbar enligt diskursen kring anställningsbarhet. Disciplinering genomsyrar 
hela anställningsbarhetsperspektivet då individen disciplineras till att bli flexibel och 
anpassningsbar. Man disciplineras även till att uppgradera sina erfarenheter och sin 
kompetens för att hålla sig själv anställningsbar. Disciplineringen kan ske både medvetet och 
omedvetet. Individen är alltid medveten om att samhället ställer krav på att denne hela tiden 
måste uppdatera sina kunskaper och sin kompetens för att på så vis hålla sig anställningsbar. 
Disciplineringen som panopticon förekommer både på samhälls- och arbetsplatsnivå och är 
många gånger en undermedveten process. Risken med att inte hålla sig själv anställningsbar 
är att man kan bli marginaliserad på arbetsmarknaden och inte uppfylla normen för ”det 
normala” där individen bör sträva efter ett livslångt lärande. Utifrån ovanstående tycker vi att 
                                                 
46 Garsten C. & Jacobsson K. (2004) sid. 131f 
47 Garsten C. & Jacobsson K. (2004) sid. 189f 
48 Garsten C. & Jacobsson K. (2004) sid. 277 
49 Peck J. & Theodore N. (2000) Beyond employability. sid. 731 
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det är intressant att koppla Foucaults resonemang om panoptismen till studerande och deras 
ambition gällande sin egen anställningsbarhet. Detta för att det inom panoptismen 
förekommer bland annat disciplinering och vikten av eget ansvar hos den enskilda individen. 
Faktorer som vi anser återfinns i dagens diskurs kring anställningsbarhet. 
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4. Metod 
 
I detta kapitel kommer vi att beskriva på vilket sätt vi genomförde vår undersökning. Vi 
kommer bland annat att redogöra för vår förförståelse, vilken metod vi använt oss av under 
undersökningen, vårt urval av respondenter, tillvägagångssätt och bearbetning av analys. Vi 
kommer även att redovisa för de forskningsetiska principerna. 

4.1 Avgränsning 
I vår undersökning avgränsade vi oss till studenter som läste på ett nystartat 
personalvetarprogram på Högskolan i Borås. Vi valde att titta på ålder, huruvida man är 
gift/sambo och hemmaboende barns påverkan och där med tog vi inte hänsyn till faktorer som 
exempelvis kön eller etnicitet. Vi valde att utgå från diskursen kring anställningsbarhet och 
utifrån denna utformade vi ett antal variabler som avgränsade vårt ämnesområde.  De 
variabler vi har valt att använda oss av i vår undersökning var flexibilitet, anpassningsbarhet, 
erfarenheter samt disciplinering.  

4.2 Förförståelse 
Vår förförståelse utifrån diskursen kring anställningsbarhet var att studenter uppfattade vikten 
av att vara anställningsbara på olika sätt beroende på om man tillhörde en yngre eller en äldre 
generation. Vi trodde att ålder, huruvida man är gift/sambo och hemmaboende barn hade en 
inverkan gällande på vilket sätt studenterna uppfattade anställningsbarhet och hur de förhöll 
sig till detta. Vi trodde att de yngre studenterna i något större utsträckning skulle vara mer 
benägna än de äldre att hålla sig anställningsbara under och efter utbildningen enligt 
diskursen i form av extraarbete och deltagande i projekt utöver utbildningen. Vidare trodde vi 
även att den äldre gruppen studenter hade en fördel gällande erfarenhet på arbetsmarknaden 
gentemot de yngre studenterna. Däremot trodde vi att de yngre studenterna hade en fördel 
gällande flexibilitet och anpassningsbarhet i förhållande till de äldre studenterna. Vår 
förförståelse var att de yngre studenterna hade en större benägenhet att röra sig fritt på 
arbetsmarknaden och inte binda sig till en viss kontext. Medan de äldre kanske var mer 
begränsade i sin flexibilitet och anpassningsbarhet då de redan intagit en livssituation med 
exempelvis familj, barn och hus. Vår förförståelse var vidare att man som student i dagens 
samhälle oavsett ålder, huruvida man är gift/sambo och hemmaboende barn ville disciplinera 
sig för att uppgradera sin kompetens och sina erfarenheter.  

4.3 Val av metod 
Vanligtvis kan man utgå ifrån en kvantitativ eller en kvalitativ metod vid genomförandet av 
en undersökning. En kvalitativ metod ger en god inblick i människors upplevelser, 
erfarenheter, attityder, åsikter, drömmar och känslor.50 Genom kvantitativ metod kan man 
finna struktur i data och förmedla komplex information på ett effektivt sätt exempelvis genom 
diagram och tabeller och stämmer mer överens med vad vi utifrån vårt syfte vill undersöka. 
Kvantitativ metod omvandlar information till siffror och mängder som man sedan gör 
statistiska analyser ifrån. Om syftet är att orsaksförklara något använder man sig vanligtvis av 
kvantitativ metod.51 Vårt mål med denna studie var att mäta och beskriva i vilken 
utsträckning studenterna har ambitionen att hålla sig anställningsbara under och efter 

                                                 
50 May T. (1997) sid. 148 
51 Eggeby E. & Söderberg J. (1999) sid. 20 
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utbildningen samt pröva huruvida ålder, huruvida man är gift/sambo och hemmaboende barn 
har någon effekt på studenternas ambition till detta.  

4.4 Empiriskt urval  
Att samla in data från alla medlemmar i en population är inte alldeles enkelt.52 Det kan därför 
vara klokt att göra ett urval av populationen. Detta urval skall vara representativt i statistisk 
mening för att man ska kunna uttala sig om hela populationen på ett rättvisande sätt. Med 
representativt urval menas att var och en av de utvalda respondenterna motsvarar en del av 
populationen på så vis att hela urvalet är en miniatyr av populationen i stort.  
 
För att komma fram till vilka individer som skulle ingå i vår undersökning, valde vi att göra 
ett strategiskt totalurval. Ett strategiskt urval innebar att vi sökte upp individer som skulle 
ingå i undersökningen utifrån en redan känd egenskap.53 Detta intresserade oss för att 
programmet är nyprofilerat. Vi är dock medvetna om att de respondenter som har inriktningen 
arbetsvetenskap och sociologi, liksom vi, har läst kursen ”Identitet, styrning och 
anställningsbarhet i dagens arbetsliv”. Detta ger en förförståelse gällande anställningsbarhet 
som till viss del kan påverka de svar vi får från enkäterna. Orsaken till att vi valde att använda 
oss av ett strategiskt totalurval var för att vi ville vara säkra på att våra respondenter skulle 
kunna ge oss ett svar på våra frågeställningar och undersökningens syfte, och att de verkligen 
var personer med de rätta egenskaperna som deltog i studien. Antalet deltagare i 
undersökningen var 154 studenter. Vi är medvetna om att några generella slutsatser inte går 
att dra utifrån det totalurval vi har gjort. Respondenterna tillhör endast en grupp av studenter 
på det nystartade personalvetarprogrammet och representerar inte populationen i stort. 
 
Studenterna i vår undersökning läste programmet Organisations- och personalutvecklare i 
samhället. Utbildningen vände sig till studenter som ville jobba med angelägna frågor som 
organisationsutveckling, rekrytering och kompetensutveckling.54 Mångfaldsfrågor 
genomsyrade hela utbildningen, där man efter ett första år med kurser i bland annat 
organisationsteori, lärande/utbildning, företagsekonomi, psykosociala aspekter och 
rekrytering, valde att fördjupa sig inom antingen arbetsvetenskap, sociologi, psykologi eller 
pedagogik. Under det sista året läste man bland annat arbetsrätt samt gjorde kandidatuppsats 
inom vald inriktning. Genom att studera till organisations- och personalutvecklare ges 
studenten möjlighet att i framtiden arbeta med personal- och utbildningsfrågor. Yrkestitlar 
inom detta område inkluderar bland annat verksamhetsutvecklare, personaladministratör, 
avdelningschef, projektledare, utbildare och utredare.  

4.5 Material 
För att undersöka vårt syfte och frågeställningar gjorde vi en enkätundersökning. Med en 
enkät hade vi inte möjlighet att ställa följdfrågor till respondenterna.55 Det var därför viktigt 
för oss att från början göra frågor som var tydliga och lätta att förstå så att respondenterna 
kunde svara så sanningsenligt som möjligt och på så vis säkerställde vi validiteten i 
undersökningen. Utifrån diskursen kring anställningsbarhet valde vi ut tre variabler som 
frågorna i enkäten baserades på. Dessa variabler var; flexibilitet, anpassningsbarhet och 
erfarenheter.  
 

                                                 
52 Trost J. (2007) sid. 29 
53 May T. (1997) sid. 121f 
54 www.hb.se  
55 Trost J. (1994) sid. 69 
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I vår enkät använde vi oss av skalnivåerna nominal och intervallskala. Nominalskalan 
användes för att kategorisera svarsalternativen.56 Intervallskalan gav bra förutsättningar så vi 
kunde analysera resultatet kvantitativt och på så vis kunde vi även urskilja nyanser i svaren. 
Vi ville att respondenterna skulle ta ställning till frågorna och genom att ha en skala på 0-10. 
Vi hade även med en ruta där respondenterna kunde skriva i eventuella kommentarer. 

4.5.1 Reliabilitet och validitet 
Vi försökte att under hela undersökningens gång tillgodose validiteten genom att vi hade syfte 
och frågeställningar i åtanke när vi utformat frågorna till vår enkät. Det vill säga, att vi så gott 
det gick, undersökte det vi avsett att undersöka. Då vi var tre personer som utförde denna 
undersökning kunde vi ha en bra dialog med många diskussioner om utformning av frågorna. 
På så vis ansåg vi att våra frågor var väl genomtänkta, relevanta och mätte det som var avsett. 
Vi gjorde en pilotenkät på några av våra bekanta som studerar på högskola. På så vis 
kontrollerade vi att frågorna var lätta att förstå samt att frågorna undersökte det som de var 
avsedda att undersöka. Denna pilotundersökning gjorde vi även för att kontrollera att frågorna 
i enkäten inte skulle misstolkas och för att säkerställa ett bra underlag för undersökningen. Vi 
valde också att ha standardiserade frågor och svar istället för öppna frågor. Med 
standardiserade frågor och svar undveks att respondenterna själva formulerade sina svar. Det 
fanns både för och nackdelar med detta men för vår del ansåg vi att det passade bra med just 
standardiserade frågor och svar i vår enkätundersökning.  

4.6 Undersökningens genomförande 
Då vi under höstterminen läst kursen ”Identitet, styrning och anställningsbarhet i dagens 
arbetsliv” väcktes vårt intresse gällande diskursen kring anställningsbarhet. Efter avslutad 
kurs visste vi vilka teorier vi kunde använda oss av i vår undersökning. Utifrån diskursen 
kring anställningsbarhet kunde vi finna tidigare forskning som berörde ämnet. Ur detta 
formulerade vi syfte och frågeställningar som sedan enkäten grundades på. Utifrån diskursen 
kring anställningsbarhet valde vi ut tre olika variabler som genomsyrade hela enkäten. Dessa 
var; flexibilitet, anpassningsbarhet och erfarenheter. För att säkerställa att enkätfrågorna var 
tydliga och lättförståliga gjorde vi en pilotenkät på våra bekanta som studerar på högskola. I 
vår enkät utformade vi frågor och svarsalternativ som var lättförståliga utan krångliga ord. 
Den slutgiltiga enkäten lades ut på en hemsida på Internet och sedan skickades en länk till 
enkäten via respondenternas netmail och intranätet Pingpong. I det meddelande vi skickade ut 
till respondenterna via netmail och på Pingpong skrev vi var vi kommer ifrån, syftet med vår 
undersökning och att det var av stor vikt för oss att de svarade på enkäten. I samband med 
utskicket av enkäten fick respondenterna även ett missivbrev. Vi försökte hålla missivbrevet 
så kort som möjligt med relevant information till respondenterna. Missivbrevet innehöll 
information om vilka vi var som genomförde undersökningen, undersökningens syfte och att 
deltagandet var anonymt och frivilligt och svaren behandlades konfidentiellt. 
 
Från början trodde vi att det skulle vara svårt att få en hög svarsfrekvens på våra enkäter då vi 
inte visste hur ofta respondenterna läste sin netmail. För att försäkra oss om en större 
svarsfrekvens valde vi att lägga ut ett meddelande på intranätet Pingpong. Länken till enkäten 
fanns tillgänglig under sju dagar. Under dessa dagar märkte vi att svarsfrekvensen var hög 
och vi ansåg oss inte behöva skicka ut någon påminnelse. Med hjälp av statistikprogrammet 
SPSS 15 bearbetade vi materialet. Därefter delade vi upp resultatet i olika teman efter våra 
variabler så vi kunde analysera resultatet och besvara våra frågeställningar och koppla 

                                                 
56 Howitt D. & Cramer D. (2008) Introduction to SPSS in psychology (Fouth edition). sid. 14-15 
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samman med de teoretiska utgångspunkterna samt tidigare forskning. Slutligen förde vi en 
diskussion kring vårt resultat.  
 
Ett problem vi tidigt stötte på var utformningen av enkätfrågorna och det krävdes ett antal 
omarbetningar av frågorna innan vi utformat den slutgiltiga versionen. Svårigheterna bestod i 
att formulera frågor som mätte det vi hade för avsikt att mäta och som var knutna till våra 
variabler. Ett annat problem vi stötte på var att en del av våra respondenter var svåra att få tag 
på då de skrev uppsats och inte fanns tillgängliga på skolan. Därför valde vi att gå ut med vår 
enkät på Internet och skickade en länk till våra respondenter via netmail och intranätet 
Pingpong där de kunde få tillgång till enkäten. Då vårt ursprungliga syfte var att undersöka 
studenter som läste sitt sista år på programmet skickade vi ut länken till enkäten till deras 
netmail. Vi fick även hjälp av vår institutionsadministratör med att lägga ut ett meddelande 
och länken till enkäten via intranätet Pingpong till studenterna som läste sitt sista år på det 
nystartade personalvetarprogrammet. På grund av missförstånd i kommunikationen så fick 
alla studerande på programmet oavsett termin tillgång till länken och enkäten. Detta medförde 
att vi fick in 154 svar istället för svar från de 81 studenter vi ursprungligen valt att rikta oss 
till. Följaktligen omformulerade vi vårt syfte till att undersökningen istället innefattade 
personalvetarprogrammets alla terminer. Vi ansåg ändå att vi kunde svara på syfte och 
frågeställningar då våra enkätfrågor inte var knutna till endast en viss grupp av respondenter. 
Dock fick vi bortse från frågan gällande vilken inriktning respondenterna har valt då vissa 
utav dem inte valt inriktning på sin utbildning än då de läste första året. Vi kunde även se att 
vissa respondenter hade svårigheter med att svara på frågorna om projektarbete och 
extraarbete utöver studier, då de gick sitt första år på utbildningen. Det förekom något enstaka 
bortfall på några av frågorna, men vi ansåg inte att detta påverkade resultatet då bortfallen var 
så pass få.  
 

4.7 Bearbetning av data 
Efter att enkäten legat ute i sju dagar skrev vi ut samtliga besvarade enkäter i pappersform. 
Dessa numrerades från 1 - 154 och medelvärde och median räknades ut på respondenternas 
ålder. Vi började databearbetningen med att sammanställa enkäterna i statistikprogrammet 
SPSS 15. För att få ett resultat från våra enkäter valde vi att beräkna sambandet mellan olika 
variabler för att undersöka relationen dem emellan. Enkäten bestod av olika påståenden som 
respondenterna tog ställning till. Vårt intresse var att undersöka om det fanns något mönster i 
hur svaren på dessa påståenden är relaterade till respondenternas ålder, huruvida man är 
gift/sambo och hemmaboende barn. Vi var inte ute efter att bekräfta eller verifiera några 
hypoteser utan ville istället få information som svarar på våra frågeställningar. Vi gjorde 
därför körningar i SPSS 15 där vi använde oss av multipel regressionsanalys.   
 

4.8 Etiska aspekter 
Steinar Kvale skriver att ett centralt mått för samhällsvetenskaperna är att frambringa kunskap 
som kan förbättra människans situation och ge henne ökat värde.57 Vår förhoppning var att 
det som framkom i vår enkätundersökning kunde bidra till ökad kunskap om i vilken 
utsträckning studenter hade ambitionen att hålla sig anställningsbara under och efter avslutad 
utbildning och vilken betydelse ålder, huruvida man är gift/sambo och hemmaboende barn 
hade för i vilken utsträckning studenterna hade ambitionen att hålla sig anställningsbara. 
 
                                                 
57 Kvale S. (1997) sid. 104 
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De forskningsetiska principerna gäller information, samtycke, konfidentialitet och 
nyttjande.58 Informationskravet innebär att man informerar sina tilltänkta respondenter 
angående undersökningens generella syfte, om hur undersökningen är upplagd i stort och 
vilka fördelar och risker som kan vara förenade med att delta i undersökningen. Informerat 
samtycke innebär också att personerna som deltar i studien deltar frivilligt och har rätt att dra 
sig ur när som helst. Samtyckeskravet kräver att deltagare i en undersökning ska ha rätt att 
själva bestämma över sin medverkan. Enligt konfidentialitetskravet är det även viktigt att 
personuppgifter i en undersökning förvaras på ett sätt så att obehöriga inte kan få ta del av 
dem. Uppgifter som samlas in i en undersökning får enligt nyttjandekravet endast användas 
för forskningsändamålet.  
 
Tillsammans med enkäten skickades även ett missivbrev ut till respondenterna. Där framkom 
information gällande undersökningen, att deltagandet var frivilligt och anonymt samt vad vi 
ämnade använda materialet till. Det var helt upp till respondenterna själva att delta i vår 
enkätundersökning och vi framhöll vår tacksamhet i missivbrevet över deras medverkan. Då 
enkäterna skickas ut via en länk på Internet så kan vi säkerställa att respondenternas svar är 
anonyma. Vi kunde inte på något sätt spåra vem av respondenterna som svarat vad, då alla 
svaren skickas till en oberoende e-postadress. På så vis kunde inte vi se några risker för 
respondenterna med deltagandet i vår undersökning. Det insamlade materialet förvarades där 
endast vi hade tillgång till det och där endast vi använde oss av materialet för att säkerställa 
konfidentialitets- och nyttjandekravet. 

                                                 
58 www.vr.se
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5. Resultatanalys 
 
I detta kapitel har vi sammanställt resultatet av de enkäter vi gjort. I vår studie har vi gjort en 
enkätundersökning med studenter som läser ett nystartat personalvetarprogram på Högskolan 
i Borås. Vi valde att dela upp redovisningen av vårt resultat och vår analys av resultatet under 
teman som byggde på våra variabler flexibilitet, anpassningsbarhet, erfarenhet och den 
genomgående variabeln disciplinering. I resultatet använder vi oss av deskriptiv statistik samt 
analytisk statistik i form av regressionsanalys. Vi kommer även att analysera och tolka de 
resultat vi presenterat. Här kommer vi även att knyta an till våra teoretiska utgångspunkter 
och tidigare forskning.  
 
Undersökningen omfattades av 154 respondenter, varav 144 av dem svarade på samtliga 
frågor i enkäten. 44 av de svarande respondenterna var ensamstående medan 104 av dem var 
gifta eller sammanboende. 55 av respondenterna hade inga barn medan 96 av dem hade barn. 
Av de 44 ensamstående respondenterna var det 27 av dem som hade barn. Medelåldern bland 
respondenterna var 25 år.  
 

5.1 Flexibilitet och anpassningsbarhet 
Tabell 5.1 visar en övergripande bild av resultatet över hur medelvärde (M) och 
standardavvikelse (s) samt individantal (N) förhöll sig till respektive påstående i frågorna 
gällande flexibilitet och anpassningsbarhet. Några intressanta resultat av medelvärde och 
standardavvikelse var bland annat på frågan gällande om studenten var villig att flytta till 
annan ort låg medelvärdet på 4,5 och standardavvikelsen var 3,4 vilket visade på en stor 
spridning av svaren. Gällande frågan om studenten var benägen att utvecklas och anta nya 
arbetsuppgifter låg svaren högt på skalan då medelvärdet visar på 8,7. Då standardavvikelsen 
visade ett lågt värde på 1,4 indikerade detta att svaren hamnade nära medelvärdet. Gällande 
frågan om studenten eftersträvade kontinuitet i sina arbetsuppgifter snarare än ständiga 
förändringar visade medelvärdet på 4,3 vilket visade tendenser på att studenterna hellre 
eftersträvade förändringar i arbetet än kontinuitet. Standardavvikelsen var 2,0 vilket visade på 
att svaren hamnade relativt nära medelvärdet.  
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Tabell 5.1 
Översiktstabell över enkätfrågor relaterade till flexibilitet och anpassningsbarhet och dess 
medelvärde (M), standardavvikelse (s) samt individantal (N). Medelvärde på en elvagradig 
skala där instämmer inte alls motsvaras av siffran 0 och instämmer helt av siffran 10. 

 
 

Enkätfrågor M s N 
Jag är villig att flytta till annan ort om jag får ett arbete       
som är relaterat till min utbildning där 4,5 3,4 154 
Jag är villig att pendla till annan ort om jag får ett 
arbete relaterat till min utbildning där 6,8 2,8 154 
Jag är inte villig att flytta till annan ort om mitt arbete    
kräver det 4,2 3,1 153 
Jag eftersträvar kontinuitet i mina arbetsuppgifter     
snarare än ständiga förändringar 4,3 2,0 154 
Jag är benägen att utvecklas och anta nya    
arbetsuppgifter i mitt kommande arbete 8,7 1,4 153 
Jag är beredd att anpassa mig för att smälta in i den    
rådande kulturen på min kommande arbetsplats 6,5 2,1 153 
Jag är beredd att anpassa mig och därmed inta ett    
specifikt förhållningssätt för att därmed stärka min     
position på arbetsmarknaden 6,4 2,1 154 
Jag skulle kunna tänka mig att göra ett 
examensarbete på uppdrag från en arbetsgivare för 
att stärka min position på arbetsmarknaden 7,4 2,6 153 

 
 

 
Gällande huruvida studenterna var villiga att flytta till annan ort om de fick ett arbete som var 
relaterat till utbildningen där framgår av tabell 5.2, som redovisar en regressionsanalys, att de 
yngre studenterna i större uträckning än de äldre studenterna var villiga att flytta. Av tabellen 
gick även att utläsa att hemmaboende barn inte hade någon effekt på villigheten att flytta, men 
däremot så påverkade det faktum huruvida man var gift/sambo hur villiga studenterna var att 
flytta och detta var signifikant på 0,1 % nivån. Tendensen visar att om studenten är gift/sambo 
så är man mindre benägen att flytta. Ålder var signifikant på 5 % nivån. Adjusted R² visade 
att ålder, huruvida man var gift/sambo och hemmaboende barn förklarade 16 % av variationen 
i villigheten att flytta till annan ort om man fick ett arbete relaterat till utbildningen där.  
 
Tabell 5.2 
Effekten av ålder, huruvida man var gift/sambo och hemmaboende barn för villigheten att 
flytta till annan ort om studenten får ett arbete som är relaterat till utbildningen där. Multipel 
regression. Standardiserade regressionskoefficienter. 
 
Ålder    -,26 ** 
Gift/sambo    -,32 *** 
Hemmaboende barn   -,01 
 
Adjusted R²    0,16 
 
 
Signifikansnivåer: ** = p<0,01 *** = p<0,001 
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På frågorna om studenten var villig att pendla till annan ort om man fick ett arbete relaterat 
till utbildningen där samt om studenten var villig att flytta till annan ort om arbetet krävde det 
fick vi inte någon signifikant effekt på ålder, huruvida man var gift/sambo eller hemmaboende 
barn. Inte heller på frågorna om studenten eftersträvade kontinuitet i sina arbetsuppgifter 
snarare än ständiga förändringar eller om studenten var benägen att utvecklas och anta nya 
arbetsuppgifter i sitt kommande arbete fick vi någon signifikant effekt på ålder, huruvida man 
var gift/sambo eller hemmaboende barn. 
 
På frågorna om studenten var beredd att anpassa sig för att smälta in i den rådande kulturen på 
sin arbetsplats, om studenten är beredd att anpassa sig och därmed inta ett specifikt 
förhållningssätt för att stärka sin position på arbetsmarknaden samt om studenten skulle kunna 
tänka sig att göra ett examensarbete på uppdrag från en arbetsgivare fick vi ingen signifikant 
effekt på ålder, huruvida man var gift/sambo eller hemmaboende barn.  
 

5.1.1 Flexibla och anpassningsbara studenter 
Om vi påminner oss om anställningsbarhetsdiskursen kunde vi se likheter med vår 
undersökning och vad Garsten och Jacobsson för fram i ”Learning to be employable”. De 
påtalar att det krävs andra egenskaper utöver enbart utbildning för att följa diskursen kring 
anställningsbarhet.59 Man bör ha förmågan att fatta egna beslut och hela tiden driva sig själv 
till att vilja lära sig mer. Man ska därigenom vara mottaglig för förändringar och kunna ta det 
ansvar som krävs av individen. Det krävs att individen är självständig men samtidigt ska 
individen kunna anpassa sig och vara flexibel nog att tillvarata de möjligheter som finns att 
tillgå. Ålder, huruvida man var gift/sambo och antal hemmaboende barn hade inte alltid ett 
samband med huruvida studenterna levde upp till diskursen. Av tabell 5.2, som redovisar en 
regressionsanalys, kunde vi se tendenser till att studenterna hellre eftersträvade förändringar 
än kontinuitet i sina arbetsuppgifter. Av tabellen framgår även att flertalet studenter i stor 
utsträckning var benägna att utvecklas och anta nya arbetsuppgifter i sitt kommande arbete. 
Detta kunde vi koppla till Garsten och Jacobsen då de menar att det hela tiden finns en vilja 
att driva sig själv till att lära sig mer och utvecklas, allt enligt diskursen. Utifrån Michel 
Foucaults resonemang om panoptismen, där det har skett en förändring i det disciplinära 
samhället, kunde vi se att individen har ambition att disciplinera sig själv att bli flexibel och 
anpassningsbar enligt anställningsbarhetsdiskursen.60  
 
Förändringen har gått från den slutna formen av disciplinering till den gränslösa och utbredda 
mekanismen som panoptismen innebar, där alla var med och upprätthöll panoptismens 
osynliga maktutövning. Känslan av att ständigt vara iakttagen gjorde att vi infann oss i ledet 
och blev självstyrda. Vi kunde se likheter med vårt enkätresultat gällande att studenterna 
eftersträvade förändringar snarare än kontinuitet i sina arbetsuppgifter och att de ville 
utvecklas och ta sig an nya arbetsuppgifter i ett kommande arbete likt den undersökning som 
gjordes i Hong Kong. 61 Denna undersökning visade på att kinesiska arbetare motiveras till 
lärande för att inte hamna efter i den hårda konkurrensen om arbete och på så vis gör de sig 
själva anställningsbara. Vi kunde även se att studenterna i vår undersökning hade ambitionen 
att hålla sig anställningsbara då de följde diskursen gällande att hela tiden vilja lära sig nytt. 
 

                                                 
59 Garsten C. & Jacobsson K. (2004) sid. 277 
60 Foucault M. (2001) sid. 210 - 214 
61 Pang M. (Juli 2008) Vol. 19 Issue 7, sid. 1387 
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Tabell 5.1 visade även tendenser till att studenterna var villiga att pendla till annan ort om de 
fick ett arbete relaterat till sin utbildning där. Detta tydde på att studenterna var flexibla och 
anpassningsbara helt enligt den diskurs som även förs på EU-nivå.62 Dock kunde vi se att de 
yngre studenterna i större utsträckning än de äldre studenterna, var villiga att flytta till annan 
ort om de fick ett arbete som är relaterat till utbildningen där. Detta kunde vi koppla till vår 
tidigare forskning som visade att ungdomar hade en mer karriärorienterad hållning jämfört 
med äldre människor.63 Utöver ålders effekt på studenternas ambition till anställningsbarhet 
kunde vi se att huruvida man var gift/sambo påverkade hur villig man var att flytta till annan 
ort. Detta kunde vi koppla till tidigare forskning som visade att benägenheten att flytta 
minskade om man hade andra att ta hänsyn till utöver sig själv, såsom partner.64

 
Det gick inte att återfinna några tydliga samband mellan ålder, huruvida man var gift/sambo 
och antal hemmaboende barn och variabeln anpassningsbarhet. Det som kunde urskiljas av 
resultatet från tabell 5.1 var att tendensen visade på att studenterna i stor utsträckning kunde 
tänka sig göra ett examensarbete på uppdrag från arbetsgivare. Medelvärdet visade på 7,4 och 
standardavvikelsen var 2,6. Man kunde även se tendenser till att studenterna var beredda att 
anpassa sig till rådande kultur på en kommande arbetsplats. På denna fråga visade 
medelvärdet 6,5 och standardavvikelsen var 2,1. Det gick vidare även att se att studenterna 
var beredda att anpassa sig och därmed inta ett specifikt förhållningssätt på en kommande 
arbetsplats. Medelvärdet visade här på 6,4 och standardavvikelsen var 2,1.  Vi kunde se att 
ålder, huruvida man var gift/sambo och antal hemmaboende barn inte spelade någon roll när 
det gällde studenternas anpassningsbarhet vilket gjorde att anställningsbarhetsdiskursen i 
detta avseende anammats hos flertalet av studenterna. Utifrån det förhållningssätt som 
studenterna visade skulle man kunna dra paralleller till Foucaults resonemang om den 
disciplinära makten och den normaliserande bedömningen.65 Resultatet visar att studenterna 
strävar efter normen för det ”normala” för att passa in på en kommande arbetsplats och inte 
hamna utanför och på så vis riskera att missa tillfällen då man exempelvis erbjuds kurser och 
utbildning på arbetsplatsen. På så vis är det av stor vikt att som individ vara anpassningsbar 
och vara beredd att inta ett specifikt förhållningssätt för att inte begränsa sina möjligheter på 
arbetsplatsen.  
 
Huhtala menar att det främst är individen själv som gör sig anställningsbar genom att hela 
tiden utveckla sig själv, lära sig nya saker och att hela tiden hålla dörrarna öppna för nya 
utmaningar.66 Vårt resultat av vår undersökning skulle kunna tolkas som att studenterna mer 
eller mindre var styrda utifrån och inte likt Huhtalas undersökning där individen är självstyrd. 
Då tendensen visar på att studenterna i vår undersökning i stor utsträckning följde diskursen 
kring anställningsbarhet, kunde vi se att de disciplinerades till att göra sig anställningsbara. 67 
På så vis styrdes de inte inifrån utan istället styrdes de mer eller mindre från en högre 
samhällsnivå.  Från denna samhällsnivå har de anammat ramarna med dess normer och 
värderingar och på så vis kunde detta uppfattas som självstyrning då individen själv styr över 
sina val och hur man väljer att tillämpa de samhälleliga ramarna.  
 
Det vi kunde utläsa av resultatet var att ålder, huruvida man var gift/sambo och antal 
hemmaboende barn inte hade någon större påverkan i vilken utsträckning studenterna ansåg 

                                                 
62 Garsten C. & Jacobsson K. (2004) sid. 72 
63 Almås R., Karlsen K. & Thorland I. (1995) i Theandersson  C. (2007) sid. 56 - 60 
64 Bjarnason T. (1994) sid. 26    
65 Foucault M. (2001) sid. 44  
66 Huhtala H. (2004) sid. 297 
67 www.hsv.se  
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sig vara flexibla. När det gällde viljan att flytta till annan ort om man fick ett arbete relaterat 
till utbildningen där, kunde man däremot se att de yngre studenterna hade en större 
benägenhet att flytta än vad de äldre studenterna hade.  

5.2 Erfarenhet 
Tabell 5.3 visar en övergripande bild av resultatet över hur medelvärde (M) och 
standardavvikelse (s) samt individantal (N) förhöll sig till respektive påstående i frågorna 
gällande erfarenhet. Några intressanta resultat av medelvärde och standardavvikelse var bland 
annat på frågan gällande om studenten ansåg det viktigt att aktivt uppgradera sin kompetens 
låg medelvärdet på 8,3. Detta var ett högt medelvärde på den elvagradiga skalan.  
Standardavvikelsen var 1,9 vilket visade på en relativt liten spridning av svaren i förhållande 
till medelvärdet. Gällande frågan om studenten gick utbildningen för att stärka sin position på 
arbetsmarknaden låg svaren högt på skalan då medelvärdet visade på 8,4. Då 
standardavvikelsen visade ett relativt lågt värde på 2,4 indikerade detta att svaren hamnade 
relativt nära medelvärdet. Gällande frågan om studenten hade god disciplin över sig själv och 
sina studier för att tillgodogöra sig kompetens visade medelvärdet på 7,7 vilket indikerade att 
de svarande ansåg sig ha god disciplin över sig själva och sina studier. Standardavvikelsen på 
2,1 visade att spridningen av svaren var relativt låg. På frågan om studenten hade läst extra 
kurser utöver de som ingick i utbildningen visade medelvärdet på 2,5 vilket är relativt lågt på 
den elvagradiga skalan. Standardavvikelsen var 3,6 och detta visade på att spridningen av 
svaren var stor i förhållande till medelvärdet.  
 
Tabell 5.3  
Översiktstabell över enkätfrågor relaterade till erfarenhet och dess medelvärden (M), 
standardavvikelse (s) samt individantal (N). Medelvärde på en elvagradig skala där 
instämmer inte alls motsvaras av siffran 0 och instämmer helt av siffran 10. 

 
 

Enkätfrågor M s N 
Det är viktigt för mig att aktivt uppgradera min     
kompetens efter avslutad utbildning för att stärka    
min position på arbetsmarknaden 8,3 1,9 154 
Jag går denna utbildning för att stärka min position på    
arbetsmarknaden 8,4 2,4 154 
Jag har god disciplin över mig själv och mina studier 
för att tillgodogöra mig kompetens som kan stärka 
min position på arbetsmarknaden 7,7 2,1 152 
Jag har ingått i olika projekt under min studietid som    
kan stärka min position på arbetsmarknaden 3,5 3,3 154 
Jag har under min studietid arbetat extra inom ett    
område som är relaterat till min nuvarande utbildning    
för att öka mina chanser på arbetsmarknaden 4,3 3,8 153 
Jag har under min studietid läst extra kurser utöver    
de som ingår i min utbildning för att öka mina chanser    
på arbetsmarknaden 2,5 3,6 154 
Jag anstränger mig för att få arbetslivserfarenhet 
under min utbildningstid för att öka mina chanser på 
arbetsmarknaden 6,2 3,5 153 

 
 
Av tabell 5.4, som redovisar en regressionsanalys, framgår effekten av ålder, huruvida man 
var gift/sambo och hemmaboende barn för om studenten ansåg det viktigt att aktivt 
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uppgradera sin kompetens efter avslutad utbildning för att stärka sin position på 
arbetsmarknaden. Ålder hade störst effekt och var även det enda som var signifikant på 1 % 
nivån. De äldre studenterna ansåg i större utsträckning att det var viktigt att aktivt uppgradera 
sin kompetens efter avslutad utbildning för att stärka sin position på arbetsmarknaden. 
Adjusted R² visar att ålder, huruvida man var gift/sambo och hemmaboende barn förklarar 2 
% i variationen av hur respondenterna svarat på frågan kring villigheten att flytta till annan ort 
om man fick ett arbete relaterat till utbildningen.  
 
Tabell 5.4 
Effekten av ålder, huruvida man var gift/sambo och hemmaboende barn för om studenten 
ansåg det viktigt att aktivt uppgradera sin kompetens efter avslutad utbildning för att stärka 
sin position på arbetsmarknaden. Multipel regression. Standardiserade 
regressionskoefficienter. 
 
Ålder      ,21 ** 
Gift/sambo     ,12   
Hemmaboende barn   -,13  
 
Adjusted R²    0,02 
 
 
Signifikansnivåer: ** = p<0,01  
 
De övriga frågorna gällande praktisk erfarenhet var huruvida studenten; ansåg att det var 
viktigt att aktivt uppgradera sin kompetens, ingått i olika projekt under studietiden, arbetat 
extra under studietiden samt huruvida studenten ansträngt sig under sin utbildningstid för att 
få arbetslivserfarenheter. Ingen av dessa frågor gav någon signifikant effekt på ålder, huruvida 
man var gift/sambo och hemmaboende barn. 
 
Av tabell 5.5, som redovisar en regressionsanalys, framgår att hemmaboende barn har en 
effekt på hur god disciplin studenten har över sig själv och sina studier för att tillgodogöra sig 
kompetens som kan stärka dennes position på arbetsmarknaden. Detta är signifikant på 1 % 
nivån. Tendensen visar att om studenten har hemmaboende barn så anser sig denna ha god 
disciplin över sig själv och sina studier. Även ålder har visad effekt på om studenterna anser 
sig ha god disciplin över sig och sina studier. Adjusted R² visar att ålder, huruvida man var 
gift/sambo och hemmaboende barn förklarar 16 % av variationen i hur respondenterna svarat 
på frågan huruvida man har god disciplin över sig själv och sina studier för att tillgodogöra 
sig kompetens som kan stärka positionen på arbetsmarknaden. 
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Tabell 5.5 
Effekten av ålder, huruvida man var gift/sambo och hemmaboende barn för hur studenten har 
god disciplin över sig själv och sina studier för att tillgodogöra sig kompetens som kan stärka 
dennes position på arbetsmarknaden. Multipel regression. Standardiserade 
regressionskoefficienter. 
 
Ålder      ,20 * 
Gift/sambo      ,06   
Hemmaboende barn     ,26  ** 
 
Adjusted R²    0,16 
 
 
Signifikansnivåer: * = p< 0,05 ** = p<0,01  
 
På frågan gällande om studenten läser sin utbildning för att stärka sin position på 
arbetsmarknaden och frågan om studenten under sin studietid läst extra kurser utöver dem 
som ingår i utbildningen för att öka sina chanser på arbetsmarknaden kunde vi inte finna 
någon signifikant effekt med ålder, huruvida man var gift/sambo och hemmaboende barn.  
 

5.2.1 Erfarenheter för ökade chanser på arbetsmarknaden 
De två varianter av erfarenhet vi kunde urskilja i anställningsbarhetsdiskursen var 
utbildningserfarenhet och praktisk erfarenhet. I enlighet med Bolognaprocessen innebär idén 
om anställningsbarhet att individen med hjälp av en högre utbildning ska kunna få och 
bibehålla en anställning.68 Vi såg att utbildningserfarenheter var av stor vikt för att individen 
skulle kunna konkurrera med goda förutsättningar och hålla sig anställningsbar. Individen 
skaffar sig utbildningserfarenheter som kan komma till nytta för framtida arbete. Gällande att 
ha god disciplin över sina studier för att tillgodogöra sig rätt kompetens kunde vi se tendenser 
till att studenterna ansåg sig ha denna disciplin. Utifrån tabell 5.3 gick att utläsa att 
medelvärdet på denna enkätfråga visade på 7,7 med en standardavvikelse på 2,1. Vi kunde 
dessutom se att ålder och hemmaboende barn hade en självständig effekt, vilket innebar att 
effekten av de båda variablerna var oberoende av varandra. Garsten och Jacobsson påtalar 
vikten av ett livslångt lärande där individen själv bär ansvar för sin egen anställning genom att 
hela tiden vilja utveckla sig och lära sig mer för att hålla sig anställningsbar.69 Vi kunde se att 
studenterna i vår undersökning disciplinerade sig för att tillgodogöra sig kompetens och göra 
sig anställningsbara för att stärka sin position på arbetsmarknaden. Vi kunde se tendenser till 
att studenterna insåg vikten av en högre utbildning för att stärka sin position på 
arbetsmarknaden. Studenternas medvetenhet kring detta var något som vi tror hade 
implementerats från en högre samhällsnivå.     
 
Vidare kunde vi se tendenser till att studenterna i hög grad gick sin utbildning för att stärka 
sin position på arbetsmarknaden. Av tabell 5.3 gick att utläsa att medelvärdet på denna 
enkätfråga visade på 8,4 med en standardavvikelse på 2,4. De flesta konkurrenskraftiga 
företag sätter idag större värde på lärande och hög utbildning.70 Därför är det viktigt för 
individen med en högre utbildning för att kunna konkurrera på en arbetsmarknad som ställer 

                                                 
68 http://www.bologna.org.gu.se
69 Garsten C. & Jacobsson K. (2004) sid. 1-5 
70 Garsten C. & Jacobsson K. (2004) sid. 1-5 
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högre krav. Enligt tabell 5.3 var det dock få studenter som hade läst extra kurser under 
studietiden. Medelvärdet visade på 2,5 och standardavvikelsen var 3.6. 
 
Enligt anställningsbarhetsdiskursen måste individen aktivt delta i det livslånga lärandet för att 
hålla sig anställningsbar.71 Garsten och Jacobsson påtalar att det inte räcker med enbart en 
formell utbildning för att individen ska kunna hålla sig anställningsbar. Därför är det även 
viktigt med praktisk erfarenhet såsom exempelvis deltagande i projekt och extraarbete. Dessa 
praktiska erfarenheter kan komma individen till nytta för framtida arbete. Att skaffa sig 
erfarenheter utöver den formella utbildningen ansåg studenterna var viktigt. Med stigande 
ålder ansåg studenterna att det var av vikt att aktivt uppgradera sin kompetens för att stärka 
sin position på arbetsmarknaden. Kunskaper och färdigheter är väsentligt för att individen ska 
vara attraktiv på arbetsmarknaden.72  Det är avgörande för att kunna sköta och behålla arbetet, 
byta arbete, utveckla och förverkliga sig själv och fungera väl som samhällsmedborgare. För 
individen krävs det en regelbundenhet i att kontinuerligt lära nytt och lära om. Denna 
regelbundenhet bidrar till personlig utveckling vilket skapar trygghet för individen, dessutom 
kommer den arbetslivet till godo. Resultatet visade att av studenterna tenderade att anstränga 
sig för att få arbetslivserfarenhet under studietiden. Men anmärkningsvärt var att studenterna 
inte hade arbetat extra i särskilt stor utsträckning inom ett område relaterat till utbildningen. 
Vi kunde även se att det var få studenter som under sin studietid ingått i olika former av 
projekt för att öka sina praktiska erfarenheter. Av tabell 5.3 framgick att medelvärdet visade 
på 3,5 och standardavvikelsen var 3,3. Anledningen till att det var så få studenter som 
arbetade extra eller ingick i projekt utöver utbildningen trodde vi kunde ha sin orsak i att de 
studerade på heltid och ansåg att utbildningen var tillräcklig för att de skulle vara 
anställningsbara efter avslutad utbildning. Andra faktorer kunde också vara att det inte fanns 
tid på grund av familjesituation och andra fritidsintressen eller att det inte fanns så stort utbud 
av extra arbete för studenterna. 
 
Av tabell 5.3 gick att utläsa att studenterna ansåg att de gick utbildningen för att stärka sin 
position på arbetsmarknaden. Studenterna ansåg vidare att det var av vikt att aktivt 
uppgradera sin kompetens efter avslutad utbildning och de ansträngde sig även för att få 
arbetslivserfarenheter under studietiden för att öka chanserna på arbetsmarknaden. Dock 
framkom det att väldigt få studenter ingick i projekt samt arbetat extra med arbete relaterat till 
utbildningen.  

5.3 Studenten disciplinerar sig själv 
Tendensen visade att studenterna i vår undersökning ansåg sig ha god disciplin över sig själv 
och sina studier för att tillgodogöra sig kompetens. Vi kunde även se att de äldre studenterna i 
något större utsträckning än de yngre studenterna ansåg sig ha god disciplin. Disciplinering 
var en övergripande variabel i vår undersökning då begreppet genomsyrar hela 
anställningsbarhetsdiskursen. Disciplineringen sker på olika nivåer i samhället där det 
slutligen är den enskilde individen som bär ansvaret.73 Diskursen kring anställningsbarhet 
innebär att individen måste disciplinera sig till att vara flexibel, anpassningsbar och skaffa sig 
erfarenheter för tillträde på arbetsmarknaden. För att individen skall motivera sig själv efter 
den rådande diskursen kring anställningsbarhet måste denne aktivt styra sig själv för kunna 
konkurrera med samma förutsättningar som övriga aktörer på arbetsmarknaden. Då det finns 

                                                 
71 Garsten C. & Jacobsson K. (2004) sid. 131f 
72 www.regeringen.se sid. 13 
73 Foucault M. (2001) sid. 228-229 
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stora valmöjligheter att tillgå för att bli anställningsbar krävs det av individen att denne styr 
sig själv efter vad arbetsmarknaden efterfrågar. 
 
 Jamie Peck och Nikolas Theodore menar att det inte bara räcker med att hålla sig 
anställningsbar för att få tillträde till arbetsmarknaden, utan att även tillgången på arbete samt 
efterfrågan på arbetskraft påverkar möjligheterna till arbete.74 På så vis är det också av vikt att 
ha i åtanke att andra faktorer utöver de egenskaper som förs fram i diskursen kring 
anställningsbarhet påverkar möjligheterna för individen att få arbete. Arbetsmarknadens 
efterfrågan på arbetskraft kan variera och därför måste individen anpassa sig och vara flexibel 
nog att möta den efterfrågan som finns. Därför ansåg vi att disciplinering var ett viktigt inslag 
i anställningsbarhetsdiskursen då individen själv styr över sin flexibla förmåga, sitt sätt att 
anpassa sig och att vilja utvecklas i form av nya erfarenheter. Disciplineringen hos individen 
kan både ske på ett medvetet och på ett omedvetet plan då denne blir tvungen att aktivt göra 
rätt val. Foucault påtalar i sina senare verk att man idag inriktar sig på att styra individens 
psyke och själ.75 Foucault menar att det skett en förändring i det disciplinära samhället där 
man gått från en sluten form av disciplinering där man använt sig av social avskärmning, till 
den gränslösa och utbredda mekanism som panoptism innebär där alla är med och 
upprätthåller dess maktutövande.76 Idag är vi inte övervakade i den bemärkelse som den 
tidiga Foucault för fram.77 Dagens övervakning är mer förfinad än så. Det är känslan av att 
ständigt vara iakttagen som gör att vi infinner oss i ledet och blir självstyrda. I dagens 
samhälle skulle man kunna se det som att vi själva är våra egna största övervakare.  
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
74 Peck J. & Theodore N. (2000) Beyond employability. sid. 731 
75 Foucault M. (2001) sid. 13 
76 Foucault M. (2001) sid. 210 - 214 
77 Foucault M. (2001) sid. 309 
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6. Resultatdiskussion 
 
Vår undersökning visar att studenterna disciplinerar sig själva till att göra sig anställningsbara 
och lever upp till kraven om ett livslångt lärande i diskursen kring anställningsbarhet. Vi kan 
se att flexibilitet och förmågan att anpassa sig är resultatet av att individen medvetet och 
omedvetet disciplinerar sig själv till att följa diskursen kring anställningsbarhet. Trots att 
flexibilitet är av stor vikt för flertalet av studenterna visar ändå undersökningen att de yngre 
studenterna är mer benägna än de äldre att flytta till annan ort om de får ett arbete relaterat till 
utbildningen där.  
 
Tendensen visar på att studenterna strävar efter både utbildningserfarenhet och praktisk 
erfarenhet för att stärka sin position på arbetsmarknaden. Vi tror att utbildning är av stor vikt 
för att säkra sina chanser på arbetsmarknaden då konkurrensen och kvalifikationskraven är 
höga. Detta kan vi också se i vår undersökning där flertalet av studenterna anser att de läser 
denna utbildning för att stärka sin position på arbetsmarknaden. Idag talar man på flera nivåer 
i samhället om vikten av ett livslångt lärande. Vi kan se att även de studenter vi har undersökt 
har tagit till sig detta, då den övervägande delen av studenterna aktivt vill uppgradera sin 
kompetens efter avslutad utbildning. De anstränger sig även för att få arbetslivserfarenheter 
under studietiden för att öka chanserna på arbetsmarknaden. Det vi kan se i undersökningen är 
att ålders påverkan när det gäller erfarenhet är att de äldre studenterna uppger sig ha mer 
disciplin över sig själva och sina studier för att tillgodogöra sig kompetens och på så vis 
stärka sin position på arbetsmarknaden. Det är få studenter som har läst extra kurser under 
studietiden. En möjlig anledning skulle kunna vara att studenterna redan ingår i ett 
utbildningsprogram på heltid.  
 
Ålder, huruvida man är gift/sambo och hemmaboende barns betydelse för studenternas 
ambition att hålla sig anställningsbara under och efter avslutad utbildning visade sig inte var 
så stor som vår förförståelse sa oss. Vi trodde att den äldre gruppen studenter skulle vara 
mindre flexibla och anpassningsbara än den yngre gruppen studenter på grund av att vi tror att 
man som äldre student är mer bunden på grund av exempelvis familj, barn och hus. Utfallet 
blev att det inte förelåg så stora skillnader mellan studenterna utan att de oavsett ålder är 
flexibla och anpassningsbara i liknande utsträckning. Det som dock stämde med vår 
förförståelse var att de yngre studenterna i större utsträckningen än de äldre studenterna var 
mer benägna att flytta till annan ort om de fick ett arbete relaterat till utbildningen där.  

Det vi kan utläsa av vår undersökning där disciplineringen genomsyrar samtliga frågor är att 
studenterna disciplinerar sig i stor utsträckning till anställningsbarhetsdiskursen. Frågorna i 
undersökningen är baserade på variabler som ingår i diskursen kring anställningsbarhet. 
Tendensen visar även på att studenterna strävar efter både utbildningserfarenhet och praktisk 
erfarenhet för att stärka sin position på arbetsmarknaden. Flertalet av studenterna anser sig 
också vara flexibla och anpassningsbara i enlighet med diskursen. Detta tyder på att 
studenterna disciplinerar sig själva till att bli anställningsbara individer. 

6.1 Metoddiskussion 
Det som skulle kunna hota vår undersöknings validitet och reliabilitet var att vi var tvungna 
att göra en mindre omformulering av vårt syfte under undersökningens gång. Detta på grund 
av att våra respondenter inte blev den grupp som vi från början hade för avsikt att undersöka. 
Vi fick istället fler respondenter från alla som läser något av de tre åren på utbildningen och 
på så vis var några av frågorna i enkäten mindre anpassade efter just dessa respondenter. 
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Exempelvis så hade de som går sitt första år inte valt inriktning och kunde inte således inte 
svara på denna fråga. Vi kunde även se att det var svårt för en del att svara på vissa frågor 
gällande extraarbete och projekt. I och med att vi skickade ut enkäten via Internet fanns det 
ingen möjlighet för studenterna att ställa frågor till oss om något var oklart med 
enkätfrågorna. Detta kan ha varit orsak till vissa bortfall och att resultatet kan ha påverkats av 
att en del studenter inte förstod vissa frågor. Vi har inte haft möjlighet att använda oss av på 
förhand validerade frågor i vår undersökning då vi inte kunde finna några som var gjorda på 
detta ämnesområde. Detta kan ha bidragit till att vi fått dålig signifikans på vissa av våra 
frågor när vi gjorde körningar i SPSS 15.  
 
Det som skulle kunna ha gjorts bättre med vår undersökning är att vi skulle ha varit tydligare 
med att det var studenter som läser termin fem på det nystartade personalvetarprogrammet 
som skulle ha deltagit i undersökningen och tagit del av meddelandet som lades ut på 
intranätet Pingpong. Vi tror att vi då hade kunnat få bättre resultat från våra enkätfrågor då 
frågorna från början var anpassade efter just denna grupp studenter. Detta ser vi även som en 
brist i vår undersökning då detta troligtvis orsakade den dåliga signifikansen på många av 
våra enkätfrågor. Det kan säkerligen ha påverkat vårt resultat att frågorna var anpassade till 
studenter som läser sitt sista år men enkäten blev besvarad av studenter från alla tre åren inom 
utbildningen. Vi tror att man som sistaårsstudent har en annan medvetenhet kring sin 
anställningsbarhet än om man exempelvis har påbörjat sin utbildning nyligen.  
 
Valet av kvantitativ metod anser vi haft både fördelar och nackdelar i vår studie. Fördelen är 
på så vis kunnat få en övergripande bild av i vilken utsträckning studenterna har ambitionen 
att hålla sig anställningsbara under och efter avslutad utbildning. Nackdelen med kvantitativ 
metod är att vi inte hade möjlighet att få fördjupade svar från respondenterna. Det går heller 
inte att lita fullt ut på att respondenterna svarar sanningsenligt och inte försöker vara politiskt 
korrekta i sina svar. I en kvalitativ intervjusituation, med det personliga mötet mellan 
intervjuar och respondent, kan vi tänka oss att man är mer uppriktig i sina svar. Intervjuer är 
något som vi skulle kunna tänka oss att göra i en framtida studie för att få fördjupade 
kunskaper i ämnet. Det vi skulle kunna göra för att få en ökad kunskap om det undersökta 
området är att göra kvalitativa intervjuer med studenter som ligger långt ifrån varandra 
gällande ålder. 
 

6.2 Avslutning 
Vi tycker det har varit en intressant undersökning på många sätt och kan mycket väl tänka oss 
att göra djupare studier på ämnet anställningsbarhet i framtiden. Vi anser oss ha fått våra 
frågeställningar besvarade och är positivt överraskade över att vår förförståelse i många 
avseenden inte har stämt. Det visade sig att det förelåg mindre skillnader mellan ålder och 
ambitionen att vara anställningsbar än vad vi från början trodde. Vi har kunnat se att oavsett 
ålder, huruvida man är gift/sambo och hemmaboende barn så har studenterna i vår 
undersökning ambitionen att hålla sig anställningsbara under och efter avslutad utbildning. 
Detta överensstämmer med diskursen kring anställningsbarhet som förs på olika nivåer i 
samhället.  
 
Våra slutsatser är att vår undersökning visar att studenterna oberoende av ålder, huruvida man 
är gift/sambo och hemmaboende barn disciplinerar sig i stor utsträckning till 
anställningsbarhetsdiskursen. Tendensen visar att studenterna strävar efter både 
utbildningserfarenhet och praktisk erfarenhet för att stärka sin position på arbetsmarknaden, 
detta oberoende av ålder, huruvida man är gift/sambo och hemmaboende barn. Flertalet av 
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studenterna anser sig också vara flexibla och anpassningsbara i enlighet med diskursen. Vi 
anser att vi fått en vidare förståelse för i vilken utsträckning studenter som går det nystartade 
personalvetarprogrammet har ambitionen att hålla sig anställningsbara under och efter 
avslutad utbildning.  
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Bilaga 1 
 

Missivbrev 
 
 

Vi är tre studenter som läser sista året på vår utbildning Organisations – och 
personalutvecklare i samhället. Vi skriver nu vår kandidatuppsats som handlar om i vilken 

utsträckning studenter som läser sitt sista år på högskolan i Borås har ambitionen att hålla sig 
anställningsbara under och efter utbildningen. Vidare vill vi undersöka vilken betydelse ålder 

har för i vilken utsträckning studenterna har ambitionen att hålla sig anställningsbara. 
 

Vi skulle vara mycket tacksamma om du vill hjälpa oss genom att svara på vår enkät så 
uppriktigt som möjligt. Varje besvarad enkät betyder mycket för vår insamling av material. 

Deltagandet är anonymt och frivilligt och svaren kommer att behandlas konfidentiellt. 
 
 
 
 

Tack på förhand! 
 

Hanna Hansfeldt, Emelie Hansson och Linda Hjelm 
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Enkätfrågor 
 
Ringa in eller fyll i det svarsalternativ som bäst passar dig. 
 

1. Kön 
 
Man     Kvinna 
 
 
2. Födelseår __________  
 
 
3. Civilstånd  
 
Ensamstående  Sambo  Gift  
 
 
4. Antal hemmaboende barn___________ 
 
 
5. Min inriktning inom OPUS är 
 
Arbetsvetenskap    Sociologi            Psykologi    Pedagogik 
 

 
Ringa in siffran till i vilken grad du instämmer med påståendet, där 0 är instämmer inte 
alls och 10 är instämmer helt. 

    
6. Jag är villig att flytta till annan ort om jag får ett arbete som är relaterat till min 
utbildning där  
 
0         1         2         3         4         5         6         7         8         9         10  
  
Instämmer     Instämmer helt 
inte alls  
 
 
7. Jag är villig att pendla till annan ort om jag får ett arbete relaterat till min 
utbildning där  
 
0         1         2         3         4         5         6         7         8         9         10  
 
Instämmer    Instämmer helt 
inte alls 
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8. Jag är inte villig att flytta till annan ort om mitt arbete kräver det  
 
0         1         2         3         4         5         6         7         8         9         10  
 
Instämmer    Instämmer helt 
inte alls 

 
 

9. Jag eftersträvar kontinuitet i mina arbetsuppgifter snarare än ständiga 
förändringar  
 
0         1         2         3         4         5         6         7         8         9         10  
 
Instämmer    Instämmer helt 
inte alls 
 
 
10. Jag är benägen att utvecklas och anta nya arbetsuppgifter i mitt kommande 
arbete  
 
0         1         2         3         4         5         6         7         8         9         10  
 
Instämmer    Instämmer helt 
inte alls 
 
 
11. Jag är beredd att anpassa mig för att smälta in i den rådande kulturen på min 
kommande arbetsplats  
 
0         1         2         3         4         5         6         7         8         9         10  
 
Instämmer    Instämmer helt 
inte alls 
 
 
12. Jag är beredd att anpassa mig och därmed inta ett specifikt förhållningssätt för 
att stärka min position arbetsmarknaden  
 
0         1         2         3         4         5         6         7         8         9         10  
 
Instämmer    Instämmer helt 
inte alls 
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13. Jag skulle kunna tänka mig att göra ett examensarbete på uppdrag från en 
arbetsgivare för att stärka min position på arbetsmarknaden  

 
0         1         2         3         4         5         6         7         8         9         10  
  
Instämmer     Instämmer helt 
inte alls 

 
 
14. Det är viktigt för mig att aktivt uppgradera min kompetens efter avslutad 
utbildning för att stärka min position på arbetsmarknaden  
 
0         1         2         3         4         5         6         7         8         9         10  
  
Instämmer     Instämmer helt 
inte alls 
 

 
15. Jag går denna utbildning för att stärka min position på arbetsmarknaden  
 
0         1         2         3         4         5         6         7         8         9         10  
  
Instämmer     Instämmer helt 
inte alls 
 

 
16. Jag har god disciplin över mig själv och mina studier för att tillgodogöra mig 
kompetens som kan stärka min position på arbetsmarknaden  
 
0         1         2         3         4         5         6         7         8         9         10  
  
Instämmer     Instämmer helt 
inte alls 

 
 
17. Jag har ingått i olika projekt under min studietid som kan stärka min position 
på arbetsmarknaden  
 
0         1         2         3         4         5         6         7         8         9         10  
  
Instämmer     Instämmer helt 
inte alls 
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18. Jag har under min studietid arbetat extra inom ett område som är relaterat till 
min nuvarande utbildning för att öka mina chanser på arbetsmarknaden  
 
 
0         1         2         3         4         5         6         7         8         9         10  
  
Instämmer     Instämmer helt 
inte alls 

 
 

19. Jag har under min studietid läst extra kurser utöver de som ingår i min 
utbildning för att öka mina chanser på arbetsmarknaden  
 
0         1         2         3         4         5         6         7         8         9         10  
  
Instämmer     Instämmer helt 
inte alls 
 
 
20. Jag anstränger mig för att få arbetslivserfarenhet under min utbildningstid för 
att öka mina chanser på arbetsmarknaden  

 
0         1         2         3         4         5         6         7         8         9         10  
  
Instämmer     Instämmer helt 
inte alls 

 
 

   
 
 
 
 
 
 
 

Eventuella kommentarer: 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
  
Tack för din medverkan! 
 
Hanna Hansfeldt, Emelie Hansson, Linda Hjelm 
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