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Sammanfattning 

Studien syftar till att undersöka om HR-konsulter anser att det finns några 

kompetensskillnader för nyexaminerade personalvetare som satt ihop sin egen 

kandidatexamen jämfört med nyexaminerade personalvetare som läst program. Syftet är 

även att undersöka nyexaminerade personalvetares anställningsbarhet på 

arbetsmarknaden genom att intervjua HR-konsulter. För att besvara syftet genomfördes 

sju kvalitativa semi- strukturerade intervjuer med HR-konsulter som arbetar på 

bemanning och rekryteringsföretag inom den privata sektorn. 

 

Tidigare forskning kring detta ämne behandlar främst skillnader mellan olika personal- 

och arbetslivsprogram samt hur verklighetsanknytningen och de praktiska inslagen ser 

ut för olika utbildningar. Tidigare forskning kring hur högre utbildning och 

anställningsbarhet hos nyexaminerade studenter ser ut, oavsett utbildningens 

sammansättning har även behandlats. Det teoretiska ramverket för denna studie grundar 

sig i Bourdieus kapitalbegrepp, kulturellt kapital, socialt kapital och symboliskt kapital. 

Som komplement till det teoretiska ramverket har även begreppen anställningsbarhet 

och kompetens använts i analysprocessen. Studien visar att majoriteten av HR-

konsulterna anser att det inte finns kompetensskillnader hos nyexaminerade 

personalvetare beroende på om studenten läst program eller satt ihop sin egen 

utbildning. Det är enligt HR-konsulterna en examen i sig som är viktig för kompetensen 

och anställningsbarheten. Andra faktorer som avgör anställningsbarheten är 

arbetslivserfarenhet, kunskaper inom arbetsrätt, möjligheten till praktik under sin 

utbildning samt kontakter och nätverk. HR-konsulterna ser således inte några specifika 

kompetensskillnader kopplat till utbildningens sammansättning, de menar dock att 

skillnader i kompetens kan uppstå beroende på om studenten haft praktiska inslag i sin 

utbildning eller läst arbetsrätt. 

Nyckelord 

Anställningsbarhet, kompetens, arbetsmarknad, personalvetare, HR-konsult, Bourdieu, 

utbildning, examen, arbetslivserfarenhet, nätverk, personal och arbetslivsprogram 
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Inledning 

I slutet av 1990-talet startade Bolognaprocessen vars syfte var att samordna den högre 

utbildningen i Europa. Målet var att göra så att högre utbildningar med examen blev mer 

jämförbara på arbetsmarknaden och därmed öka rörligheten på arbetsmarknaden för utbildade 

(Riksrevisionen, 2009: 23). Efter Sveriges deltagande i Bolognaprocessen gav regeringen ett 

förslag på en ny utbildningsstruktur. Detta ledde till krav på tydligare examensbeskrivningar 

med målet att nyexaminerade skulle tillgodose kravet på anställningsbarhet på 

arbetsmarknaden på ett bättre sätt. Målet med den nya utbildningsstrukturen var även att 

nyexaminerade i framtiden skulle uppfylla en meningsfull roll på arbetsmarknaden inom det 

område de utbildat sig i (Riksrevisionen, 2009: 25). 

   

En vanlig utbildning i Sverige är personal- och arbetslivsprogrammen med många sökande 

runt om i landet varje år. Detta är en 3-årig grundutbildning på 180 högskolepoäng. 

Anledningen till att det är en eftertraktad utbildning på högre nivå är för att den håller hög 

kvalité och är tvärvetenskaplig (UKÄ, 2017). Enligt SACO-förbundets prognos för hur 

arbetsmarknaden kan se ut för personalvetare kommer det finnas cirka 38 000 personer med 

en personalutbildning år 2021. För arbetsgivarna kommer det således finnas en stor tillgång 

till nyexaminerade arbetssökande personalvetare och för de nyexaminerade studenterna 

kommer det att vara relativt stor konkurrens om jobben (SACO, 2016). Denna yrkesgrupp 

arbetar såväl praktiskt och operativt som strategiskt och förebyggande inom en bredd av 

organisationer och företag. Vanliga arbetsområden för personalvetare är rekrytering, 

arbetsmiljöarbete, arbetsrätt, lönefrågor, pensionsfrågor, med mera. Personalvetare kan inneha 

en variation av titlar inom personalområdet, exempelvis rekryterare, personalansvarig, HR-

chef, med mera (SACO, 2017). Begreppet HR-konsult som kommer att användas 

genomgående i denna studie syftar till titeln Human Resource Consultant. HR-konsult är en 

arbetstitel som är relativt vanlig inom personalområdet. En del av arbetsuppgifterna 

inkluderar rekrytering av juniora och seniora tjänster där man går igenom ansökningar från 

individer med utbildning inom personal och arbetsliv. 

  

Vid valet av högre utbildning kan studenten välja att läsa ett färdigt program eller att sätta 

ihop sin egen utbildning bestående av fristående kurser. Båda varianterna leder till en 
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universitets- eller högskoleexamen med examensbevis (UKÄ, 2017). Fördelen med att sätta 

ihop en egen examen bestående av fristående kurser, är flexibiliteten och den stora 

valmöjligheten på inriktning. Fördelen med att läsa ett program är att det finns en genomtänkt 

struktur och överskådlighet i vad examen leder till (Högskoleverket, 2004: 36). En annan 

fördel med att läsa program är att de är kontrollerade av en statlig tillskyddsmyndighet för att 

säkerställa att det finns en sammanhängande röd tråd genom utbildningen. Detta så att 

utbildningen inte blir alltför spretig och att den matchar arbetsmarknadens efterfrågan på 

kompetens (UKÄ, 2017). 

  

Med bakgrund i ovanstående ligger intresset i denna studie därför att undersöka om HR-

konsulter anser att nyexaminerade personalvetares kompetens räcker till efter avslutade 

studier beroende på hur deras utbildning är sammansatt. Det är även intressant att undersöka 

nyexaminerade personalvetares anställningsbarhet på arbetsmarknaden och därigenom hur väl 

universiteten och högskolorna i Sverige lyckas utbilda och matcha arbetsmarknadens krav. En 

del av HR-konsulters arbetsuppgifter är rekrytering av varierande tjänster inom HR. De går i 

sitt arbete bland annat igenom ansökningar från individer med utbildning inom personal och 

arbetsliv vilket gör de till intressanta respondenter att intervjua. Vi hoppas att med denna 

studie kunna belysa vad arbetsmarknaden efterfrågar av nyexaminerade personalvetare och på 

så sätt möjligen göra de högre utbildningarna mer jämförbara på arbetsmarknaden. Detta för 

att undersöka om personalvetarutbildningarna följer Bolognaprocessens riktlinjer. Detta är 

intressant då det inte finns mycket tidigare forskning kring HR-konsulters syn på 

nyexaminerade personalvetares kompetens och anställningsbarhet och hur väl de matchar 

arbetsmarknadens krav. Det finns däremot en del forskning om personalvetarstudenters syn på 

sin egen anställningsbarhet och jämförelser mellan olika lärosäten. Med denna studie hoppas 

vi kunna bidra med ett arbetsgivarperspektiv. 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna kvalitativa intervjustudie är att undersöka om HR-konsulter anser att det 

finns några kompetensskillnader för nyexaminerade personalvetare som satt ihop sin egen 

kandidatexamen jämfört med nyexaminerade personalvetare som läst program. Syftet är även 

att undersöka nyexaminerade personalvetares anställningsbarhet på arbetsmarknaden genom 

att intervjua HR-konsulter. 

 



 

 3 

 Utifrån studiens två syften har vi konkretiserat följande frågeställningar: 

  

 Upplever HR-konsulter några kompetensskillnader hos nyexaminerade personalvetare 

beroende på hur utbildningen är sammansatt? 

  

 Hur upplever HR-konsulter nyexaminerade personalvetares anställningsbarhet på 

arbetsmarknaden? 

Avgränsning 

I denna studie har vi valt att endast intervjua HR-konsulter från den privata sektorn vilket 

således gör detta resultat icke representativt för offentlig sektor. Vi har även i denna studie 

valt att inte lägga fokus på respondenternas ålder eller kön då vi inte anser att det är relevant 

kopplat till frågeställningarna. Resultatet på denna studie och de eventuella 

kompetensskillnader som finns är endast applicerbart på personalvetarstudenter som satt ihop 

sin egen examen genom fristående kurser eller program. Detta innebär således att resultatet 

inte går att generalisera till andra utbildningar eller högre utbildningsnivåer. Resultatet är bara 

applicerbart på grundnivån av högre utbildning för personalvetarstudenter i Sverige. 

Disposition 

Studiens första avsnitt behandlar bakgrundsinformation och skillnader i antagningsprocessen 

till program och fristående kurser av högre utbildning. Därefter redogörs det för studiens 

teoretiska ramverk Bourdieu, och hans kapitalbegrepp. Sedan kompletteras det teoretiska 

ramverket med begreppen anställningsbarhet och kompetens, denna del avslutas med ett 

avsnitt teoretisk tillämpning och teorikritik. Därefter redogörs det för tidigare forskning som 

delas upp i tre olika avsnitt. Den första delen består av en jämförelse mellan 

personalvetarutbildningarna i Lund och Umeå. Den andra delen ger en generell syn på 

personal- och arbetslivsprogrammen i Sverige. Sista delen avslutas med en generell bild av 

nyexaminerade studenters anställningsbarhet. Vidare följer ett avsnitt med metodval, urval, 

intervjuguide och intervjuer, etiska aspekter och analysprocessen, avsnittet avslutas med 

metodkritik. Efter metodavsnittet presenteras resultatet som analyseras med hjälp av studiens 

teoretiska ramverk och begrepp. Detta följs av en diskussion av resultatet, slutligen ges 

förslag på vidare forskning. 
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Antagningsprocess till högre 

utbildning 

Grundnivån av högre utbildning i Sverige kan bestå av antingen ett färdigt program där 

lärosätet bestämt vilka kurser som skall ingå i programmet eller att studenten själv väljer 

kurser och sätter ihop sin examen (UHR, 2014). Utbildningen till personalvetare är ingen 

yrkesexamen utan kan studeras genom en, av studenten själv vald, sammansättning av 

fristående kurser alternativt genom ett program. Valet av vilka kurser studenten läser påverkar 

inte den slutgiltiga examen. En kandidatexamen innefattar 180 högskolepoäng, vilket 

motsvarar tre års heltidsstudier. Minst 90 högskolepoäng krävs i ett huvudämne och övriga 90 

högskolepoäng kan bestå av valfria kurser (SU, 2017). Det är ingen skillnad i 

utbildningslängd om studenten läst ett program eller satt ihop sin egen examen bestående av 

fristående kurser. Oavsett om studenten läst program eller fristående kurser leder båda delarna 

till en kandidatexamen. 

  

Innan ansökningsprocessen till högre utbildning påbörjas är det viktigt att individen 

kontrollerar att denne uppfyller de allmänna men även de specifika behörighetskraven som 

finns för respektive kurs eller program. Detta för att kontrollera att de rätta förkunskaperna 

finns för den sökta utbildningen. Saknas förkunskaper kan studenten läsa ett basår för att 

skaffa sig behörighet. Först när dessa behörigheter är uppfyllda påbörjas antagningsprocessen 

(UHR, 2014). Då respektive utbildning endast har ett visst antal platser till förfogande, råder 

det konkurrens om platserna. Konkurrensen innebär att utbildningen har minst en sökande 

reservplacerad. Det är större konkurrens om platserna till program än vad det är till kurser på 

grundnivå. Under höstterminen 2017 var det 51 % som var reservplacerade till ett program, 

under samma period var det endast 16 % som var reservplacerade till kurser (UHR, 2017). 

Viktigt att ta i beaktning är att denna statistik endast avser grundnivån av högre utbildning i 

Sverige och inte specifikt personal- och arbetslivsprogrammen.  

 

Redan i antagningsprocessen sker det en selektion av individer baserat på tidigare betyg. 

Detta gäller dock inte alla utbildningar. Då vissa utbildningar har färre antal sökande kan alla 

eller en stor majoritet av de behöriga antas till utbildningen. 
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Teori 

Det teoretiska ramverk denna studie utgår ifrån är Bourdieus teori om samhällets uppbyggnad 

och kontext utifrån olika kapital. Bourdieu kallar samhället och klasstrukturen som existerar 

för det sociala rummet. Samhället består av olika områden som han definierar fält. Det kan 

exempelvis vara det politiska fältet, konstnärliga fältet eller utbildnings fältet. Vidare anser 

Bourdieu att det inom varje fält existerar olika positioner som är hierarkiskt ordnade. Inom det 

rådande fältet försöker individen ackumulera så stor kapitalmängd som möjligt. Kapital är 

enligt Bourdieu de medel som individer använder sig av för att nå sina mål, kapital har även 

olika värde beroende på vilket fält de används i (Aakvaag, 2011: 164-165). I den här studien 

tar vi hänsyn till det symboliska, kulturella och sociala kapitalet. 

  

Symboliskt kapital definieras som ”det som av sociala grupper känns igen som värdefullt och 

tillskrivs värde” (Olesen & Pedersen, 2004: 147). Anledningen till att symboliskt kapital är 

applicerbart i denna studie är för att begreppen kan kopplas till det värde som tillskrivs en 

examen. En kandidatexamen efter programstudier och motsvarande med fristående kurser kan 

ses som värdefullt för att det erkänns av sociala grupper. Vilket i sin tur kan påverka 

kompetensskillnaderna och anställningsbarheten hos individer med denna examen. Detta är 

intressant då en av frågeställningarna i denna studie syftar till att studera hur en examen med 

fristående kurser jämfört med ett program tillskrivs värde.  

 

Det symboliska kapitalet påverkar maktförhållanden och hierarkier inom det givna fältet. 

Samtidigt som det beror på och förutsätter att det finns andra individer inom det givna fältet 

som erkänner det symboliska kapitalet som en resurs eller kompetens. Detta innebär att det 

symboliska kapitalets värde kan variera i kontext, beroende på inom vilket fält det gäller. 

Egenskaper med mera kan därmed övergå till ett symboliskt kapital först när de uppfattas och 

ges värde av andra individer. Dessa individer gör egenskaperna igenkända och tillskriver de 

värde. Exempel på symboliskt kapital skulle kunna vara diplom, betyg, titlar, examen med 

mera (Bourdieu, 1999: 97-98). Intyg och examen är officiella handlingar som har ett 

symboliskt värde då de utförs av universiteten och högskolorna som institution. Det 

symboliska kapitalet får sitt värde då det är staten som utfärdar och tillhandahåller 

utbildningarna, vilket bidrar till att examen får sin giltighet (Bourdieu, 1999: 103). Bourdieu 
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menar att individer sållas beroende på vilken utbildning och utbildningsnivå denne har. Han 

anser att detta sker i utbildningssystemet för att öka värdet på olika individers egenskaper och 

yrkeskvalifikationer (Bourdieu & Passeron, 2008: 195-196). I utbildningssystemet sållas 

individer således på kvalifikationer, eftersom utbildningarna endast har ett visst antal platser 

till förfogande. Som avsnittet om antagningsprocess till högre utbildning visar, är det högre 

konkurrens till programplatserna än till fristående kurser. Detta leder till att studenter med 

högst betyg blir antagna vilket kan kopplas till Bourdieus teori om kapital där individens 

kapital selekterar denne i utbildningssystemet. Då det är vanligare att läsa ett program, kan en 

selektering utifrån kulturellt kapital ske mellan de studenter som läser ett program och mellan 

de som sätter ihop sin egen utbildning. 

 

Bakgrund och klasstillhörighet kan påverka individers möjligheter att skaffa sig kapital i form 

av utbildning. Individer vars föräldrar har ett högt kulturellt kapital har förmodligen större 

tillgång till ett språkligt kapital, vilket leder till att de har en annan informell bildning jämfört 

med individer som saknar högt kulturellt kapital. Detta medför att förutsättningarna inom de 

högre utbildningsnivåerna är bättre för studenterna med högre kulturellt kapital (Bourdieu & 

Passeron, 2008: 120-121). Det kulturella kapitalet kan delas in i två olika huvudtyper, det ena 

är mer formellt och består av individens kunskaper och formella utbildningstitlar som 

utfärdats av skolor, högskolor eller universitet (Aakvaag, 2011: 166). Den andra är mer 

informell och kallas ”smak” eller ”bildning” och är ofta beroende av individens sociala 

position i samhället. Skillnaden mellan ett symboliskt kapital och formellt kulturellt kapital är 

att det symboliska kapitalet har ett tillskrivet värde. Ett stort kulturellt kapital i form av 

exempelvis höga betyg, kan leda till att individen kan söka sig till mer attraktiva utbildningar 

och har större valmöjligheter. Det kulturella kapitalet kan således påverka individens 

kompetens och därigenom anställningsbarheten på arbetsmarknaden. Det kulturella kapitalet 

påverkar individens rörlighet, genom denna rörlighet får individen tillgång till möjligheter att 

delta i politik och konst och får en hög status rent allmänt. Det kulturella kapitalet kan även 

existera i en slags yttre form genom exempelvis konst- och inredningsstil eller 

utbildningstitlar. Detta förutsätter dock att andra individer i samhället värdesätter det 

kulturella kapitalet likvärdigt för att det ska behålla sitt värde (Aakvaag, 2011: 165-166). 

  

Om nyexaminerade personalvetares examen inte värdesätts av andra individer på 

arbetsmarknaden skulle den högre utbildningen inte löna sig eftersom värde inte tillskrivs det 

kulturella kapitalet. Det kulturella kapitalet är relevant i denna studie eftersom det kan 
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möjliggöra för individen att komma in på önskad utbildning, vilket gör att individen slipper 

selekteras bort. Med anledning av att det sker en selektering i antagningsprocessen är vi 

intresserade av att undersöka om det finns några kompetensskillnader för nyexaminerade 

personalvetare beroende på om de läst ett program eller satt ihop sin egen examen. 

  

Enligt Bourdieu har individer ett stort socialt kapital om de har rätt typ av kontakter som kan 

ge dem inflytande inom ett visst fält (Olesen & Pedersen, 2004: 175). Att ha ett stort socialt 

kapital innebär att individen kan använda sig av sitt nätverk och kontakter för att erhålla makt 

och uppnå det denne vill. Ett relevant exempel på hur individen kan använda sig av sitt sociala 

kapital är att med hjälp av sitt sociala nätverk öka sina chanser att få ett arbete. En individ 

med relevant utbildning men som saknar erfarenhet, kan använda sig av sitt sociala kapital för 

att exempelvis komma in i arbetslivet (Aakvaag, 2011: 66). I denna studie är det sociala 

kapitalet relevant för att undersöka om nätverk har betydelse för nyexaminerade 

personalvetares anställningsbarhet på arbetsmarknaden oavsett utbildningens sammansättning. 

Individer som läser ett program kan ha färre men stabilare kontakter, medan de som läser 

fristående kurser kan ha fler men ostabilare kontakter eftersom de inte studerar med samma 

kurskamrater varje termin. Detta är relevant då kontakter och nätverk eventuellt skulle kunna 

öka eller minska individers möjligheter att få ett arbete efter avslutad utbildning. 

Begrepp 

Som komplement till det teoretiska ramverket använder vi begreppen anställningsbarhet och 

kompetens. Anledningen till att begreppet kompetens används är för att det styr 

anställningsbarheten hos nyexaminerade personalvetare (Nilsson & Viberg, 2016: 38). Kapital 

och vad som ses som ett symboliskt kapital ser annorlunda ut och värderas olika beroende på 

vilket fält det används i. Detta innebär att det som tillskrivs värde är det som i sin tur ses som 

anställningsbart inom ett givet fält. Arbetsgivares syn på en nyexaminerad 

personalvetarstudents kompetens kan således variera beroende på vilket fält personen kommer 

ifrån. Synen på kompetens beroende på utbildningens sammansättning kan därför variera från 

arbetsgivare till arbetsgivare och är därmed intressant att undersöka. Utbildning ses som ett 

symboliskt kapital enligt Bourdieus teori. Denna teori talar dock bara om att utbildningen i sig 

ger legitimitet. Teorin tar inte utbildningens sammansättning i åtanke och hur symboliskt 

kapital i form av en examen kan skilja sig åt (Bourdieu, 1999: 97-98). Bourdieus syn på hur 

kulturellt kapital för individen framåt i samhället tar således inte hänsyn till andra faktorer 
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som kan påverka en nyexaminerad personalvetares kompetens och anställningsbarhet. Då 

Bourdieus syn på symboliskt kapital i form av examen inte är så nyanserad behövde vi i 

denna studie lyfta in relevanta begrepp som tar hänsyn till att individen kan utforma sin egen 

utbildning. Denna valmöjlighet kan leda till att kompetens ser annorlunda ut för studenter som 

läst program gentemot de som satt ihop sin egen utbildning. Med bakgrund av detta togs 

begreppen kompetens och anställningsbarhet in för att belysa de skillnader som Bourdieus 

teori om kapital inte behandlar. 

  

Anställningsbarhet introducerades som begrepp i början av 1900-talet och har på senare tid 

fått ökad fokus i samhällsdiskussioner inom utbildningspolitiken och på arbetsmarknaden. 

Innan anställningsbarhet som begrepp fick en tydlig etablering i arbetsmarknads diskussioner 

var begreppet i huvudsak dikotomt. Detta innebar att individen antingen sågs som 

anställningsbar eller inte (Nilsson & Viberg, 2016: 37). Denna dikotomi kan likställas med 

Bourdieus teori om symboliskt kapital där han anser att en examen gör en individ 

anställningsbar. På senare tid har dock begreppet utvidgats och fått en djupare innebörd då en 

utbildning i sig idag inte räcker till för att individen ska anses som anställningsbar. Vid 

användandet av begreppet idag tittar man på erhållen kompetens och erfarenheter som ska 

göra individen mer attraktiv på dagens arbetsmarknad. Det är alltså kompetens, erhållen 

kunskap, färdigheter och attityder samt det sociala kapital individen har som mäter 

anställningsbarheten (Nilsson & Viberg, 2016: 38). Viktigt att nämna är dock att 

anställningsbarheten hos en individ även beror på efterfrågan och utbud av arbetskraft samt 

relationen mellan en vald utbildning och de yrkesstrukturer som finns per yrke (Nilsson & 

Viberg, 2016: 39). Anställningsbarhet är således ett komplext begrepp som är beroende av 

den kontext den tas upp i, men det handlar om en individs förmåga att få och behålla en 

anställning (Seing, 2016: 179).  

 

Anställningsbarhet är ett begrepp som är relevant att belysa och som kan appliceras på denna 

studie då det inte enbart är en examen som avgör om en individ är anställningsbar eller inte. I 

denna studie undersöker vi om nyexaminerade personalvetares kompetens skiljer sig åt 

beroende på hur utbildningen är sammansatt. Vi undersöker därför inte erhållna attribut 

genom yrkeserfarenheter utan fokus ligger på personalvetares direkta anställningsbarhet efter 

examen. 
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Begreppet kompetens kan delas in i två olika kategorier, reell kompetens och formell 

kompetens. Formell kompetens är den kompetens individen har dokumenterat i form av intyg, 

betyg och examensbevis. Reell kompetens är den kompetens en individ erhåller genom det 

vardagliga livet och genom yrkeserfarenhet (Ellström, 1992: 38). Det första som sker när 

arbetsgivare vill kartlägga kompetens är att en kompetensmodell tas fram, här vill man ta fram 

de kompetenser som är mest önskvärda för den specifika organisationen (Lindelöw 

Danielsson, 2003: 33). Man listar de kompetenser som efterfrågas och definierar sedan hur 

man agerar och hur dessa kompetenser önskas ta sig i uttryck. Detta begrepp kan kopplas till 

Bourdieus tanke om symboliskt kapital då han anser att en avslutad utbildning automatiskt ger 

individen de kompetenser som arbetsmarknaden efterfrågar. Idag är begreppet inte lika 

dikotomt utan mer nyanserat, kompetens skiljer sig åt beroende på vilken tjänst det gäller 

vilket leder till att många olika kompetenser kan vara relevanta (Lindelöw Danielsson, 2003: 

35). 

Teoretisk tillämpning 

Det empiriska materialet kommer att analyseras utifrån Bourdieus kapitalbegrepp, det vill 

säga symboliskt, kulturellt och socialt kapital. Kulturellt kapital kan öka förståelsen för hur 

och varför individer selekteras i utbildningssystemet. Detta genom att en individs kulturella 

kapital kan påverka dennes utbildningsval och möjligheter. Socialt kapital avser förklara hur 

individens anställningsbarhet kan påverkas av kontakter och nätverk. Som tillägg till det 

teoretiska ramverket har vi även valt att inkludera begreppen kompetens och 

anställningsbarhet. Begreppen kommer huvudsakligen användas för att förtydliga och förklara 

det som Bourdieus kapitalbegrepp inte behandlar. När socialt kapital, kulturellt kapital, 

anställningsbarhet och kompetens värderas av andra individer övergår det till ett symboliskt 

kapital. På grund av detta ger symboliskt kapital oss en uppfattning i hur HR-konsulterna ser 

på personalvetares utbildning, examen, kompetens och anställningsbarhet. 

Teorikritik 

Det teoretiska ramverk denna studie utgår från är Bourdieus teori kring de symboliska, 

kulturella och sociala kapitalen. Bourdieus samhällssyn har tidigare kritiserats för att vara för 

inriktad på den struktur som finns i samhället och tar inte hänsyn till aktörens egen 

handlingskraft. Detta bidrog till att vi i valet av teori ansåg oss behöva utvidga förståelsen av 
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individen och dess utrymme på arbetsmarknaden. Att endast utgå från Bourdieus teori som ett 

övergripande ramverk tar därmed inte hänsyn till individens egen förmåga att påverka sitt 

utfall. Denna påverkan kan istället visas i individens kompetenser och anställningsbarhet. Vi 

anser att Bourdieus teori är användbar som teoretisk grund i denna studie men att teorin i sig 

inte tar hänsyn till samhällsförändringar och att den är alltför strukturbaserad. Vi har därför 

kompletterat det teoretiska ramverket med begreppen kompetens och anställningsbarhet. 

Begreppen är generella vilket gör att de kan anpassas till olika ändamål och områden. Detta 

bidrar till att begreppen kan ses som komplement till olika samhällsförändringar som 

Bourdieus teori inte tar hänsyn till eller belyser. Då begreppen anställningsbarhet och 

kompetens är relativt generella, kan deras egentliga innebörd urholkas vilket kan leda till att 

de används i fel kontext. Slutligen är begreppen kompetens och anställningsbarhet subjektiva 

vilket gör att deras innehåll kan variera beroende på tjänst, arbetsgivare och intervjuperson. 

Detta bidrar till att begreppen blir komplexa och att de blir svåra att generalisera. En annan 

nackdel med begreppen är att vad som ses som anställningsbart varierar över tid, det som 

anses som anställningsbart idag är kanske inte anställningsbart imorgon eller nästa år. Det 

samma gäller vad som efterfrågas i kompetens, efterfrågan är inte stadig utan föränderlig över 

tid. 

Tidigare forskning 

När underlag sökts till denna studie hittades det inte så mycket litteratur där det framgick 

vilken kompetens arbetsmarknaden eftersökte i personalvetare och vad som påverkade 

nyexaminerade personalvetares anställningsbarhet. Detta trots att vi använde både engelska 

och svenska sökord relaterade till studiens ämne. Av den tidigare forskning som däremot 

hittats läggs största vikt på skillnader mellan olika personal- och arbetslivsprogram. 

Högskoleverket har i en rapport presenterat en utvärdering av ett tiotal olika personal- och 

arbetslivsprogram runt om i Sverige. Nedan presenteras den tidigare forskning som 

anses relevant för denna studie.   

  

Den tidigare forskningen visar att det tycks finnas en diskrepans mellan nyexaminerade 

personalvetares kompetens och vad arbetsmarknaden efterfrågar (Haake & Martinsson, 2016: 

143). Studiens syfte var att analysera och låta personalvetarstudenter reflektera över sin egen 
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anställningsbarhet i slutet på sin personalvetarutbildning. Detta genomfördes genom två 

fokusgruppsintervjuer i Umeå och två fokusgruppsintervjuer i Lund, på sammanlagt 18 

personalvetarstudenter blandat män och kvinnor (Haake & Martinsson, 2016: 144). 

Studenterna i Lund hade gärna haft mer inslag av best practice-kunskaper eller 

”verktygslådekunskaper” i sin utbildning medan många andra, främst studenterna i Umeå, 

påpekade att de lär sig det senare i arbetslivet och önskade sig istället ett mer kritiskt 

perspektiv i utbildningen (Haake & Martinsson, 2016: 145). Om anställningsbarhet är att 

besitta den kompetens som arbetsmarknaden efterfrågar och dess förväntningar, funderade 

och ifrågasatte studenterna hur och om arbetsgivarna verkligen vet vilken kompetens de har. 

Ett par studenter i studien ansåg att utbildningens examen och titel, personalvetare, var det 

viktiga för anställningsbarheten och inte särskilda kompetenser. Flertalet studenter uttryckte 

ett behov av praktisk kunskap i utbildningen med fokus på verklighetsanknytning, medan en 

del andra inte tyckte att det var lika viktigt (Haake & Martinsson, 2016: 146). 

Personalvetarstudenterna från Umeå ansåg att de hade goda sociala nätverk och att 

utbildningen i sig skulle göra dem anställningsbara på arbetsmarknaden. 

  

Sammanfattningsvis visar den tidigare forskningen att de flesta personalvetarstudenterna 

ansåg att de kunde prestera och utvecklas. Forskningen visar även att de kände sig väl 

förberedda att bidra till organisationers utveckling. Däremot ansåg fler studenter i Lund sig 

vara väl förberedda att applicera sina kunskaper direkt i arbetslivet, detta i större utsträckning 

än studenterna i Umeå.  Umeå studenterna ansåg att de fortfarande hade kunskap och 

kompetens kvar att inhämta (Haake & Martinsson, 2016: 149-150). Personalvetarstudenternas 

syn på sin egen kompetens och anställningsbarhet går därmed i linje med Högskoleverkets 

utvärdering. Umeå har ett större fokus på praktik och kritiskt tänkande medan Lund präglas av 

ett mer akademiskt synsätt. Oavsett utbildningsort, ansåg forskarna att 

personalvetarstudenterna var väl förberedda och att de hade den anställningsbarhet yrket 

kräver (Haake & Martinsson, 2016: 150). 

  

Högskoleverket genomförde år 2004 en utvärdering av personal- och arbetslivsprogrammen 

vid svenska universitet och högskolor. I normalfallet omfattas inte personal- och arbetslivs 

program av Högskoleverkets regeringsuppdrag, men Högskoleverket har ändå låtit utvärdera 

dessa program då det funnits ett intresse från de institutioner som ger utbildningen 

(Högskoleverket, 2004: 9). Utvärderingen drevs av en tillsatt bedömargrupp bestående av sju 

personer med erfarenhet från utbildningarna. Bedömargruppen bestod av fyra ämnesexperter 
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och två tidigare studenter. Efter diskussioner kom de fram till att samtliga personal- och 

arbetslivsprogram i Sverige uppfyller kraven för högre utbildning, men att det finns två olika 

modeller över programmens utformning (Högskoleverket, 2004: 7). Den ena modellen har 

kurser som är mer riktade mot utbildningens aktuella yrkesområde. Medan den andra 

modellen har mer generella kurser med någon enstaka inriktning mot arbetsmarknaden. Med 

bakgrund av detta menar Högskoleverket att det är extra viktigt att lärosätena specificerar 

utbildningens syfte och mål (Högskoleverket, 2004: 9). 

  

Utvärderingen visar att anknytningen till arbetslivet varierar för de olika lärosätena, 

bedömargruppen anmärker dock att kontakter med näringslivet är av stor betydelse. De menar 

att näringslivskontakterna både kan och måste öka. Huruvida det ska finnas ett krav på praktik 

i utbildningen eller inte är bedömargruppen inte överens om, men de betonar vikten av en 

starkare anknytning till arbetslivet för studenterna (Högskoleverket, 2004: 12). Detta är 

kopplat till studien eftersom vi undersöker om det finns kompetensskillnader för 

nyexaminerade personalvetare som satt ihop sin egen examen jämfört med de studenter som 

läst program. Det faktum att vissa programstudenter får direktkontakt med näringslivet 

beroende på lärosäte kan öka programstudenternas kompetens. Då studenter som läser 

fristående kurser motsvarande ett program inte får denna direktkontakt skulle det eventuellt 

kunna påverka kompetensen och anställningsbarheten efter att de är klara med studierna. 

  

I en annan tidigare studie undersöks hur högre utbildning och anställningsbarhet hos 

nyexaminerade studenter ser ut, oavsett utbildningens sammansättning. Studien visar att högre 

utbildning har en liten effekt på individens möjligheter att få en anställning efter examen. 

Däremot påverkar utbildningen hur väl individen presterar på arbetet. Det vill säga 

akademiska studier ger individen en chans att visa kompetens på arbetsmarknaden, men 

studierna i sig påverkar inte anställningsbarheten. Däremot kan kompetensen och förmågan 

att göra ett bra jobb påverkas av akademiska studier. Anställningsbarhet definieras enligt 

forskarna av arbetsgivare som erhållna attribut som anses värdefulla på lång sikt och som kan 

bidra till företagets vinning. Vidare nämner forskarna även att anställningsbarheten kan öka 

hos individer som blir bra på sitt yrke och som lär sig hur man för sig i en viss miljö (Støren 

& Aamodt, 2010: 298). 
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Metod 

Metodval 

I denna studie valdes en kvalitativ undersökningsmetod, anledningen till detta var för att få en 

djupare förståelse för respondenternas åsikter och tankar kring nyexaminerade personalvetares 

kompetens och anställningsbarhet. I kvalitativa studier ligger fokus på ord, tolkningen av 

orden och meningen bakom dessa (Bryman, 2011: 340). Som forskare utgår man även från en 

kunskapsteoretisk ståndpunkt. Detta innebär att vikt läggs på att få en övergripande förståelse 

för hur den sociala verkligheten ser ut. En ontologisk ståndpunkt tas även in vilket innebär att 

man fokuserar på sociala egenskaper som en konsekvens av ett samspel mellan individer 

(Bryman, 2011: 341). 

  

Det empiriska materialet togs fram med hjälp av kvalitativa semistrukturerade intervjuer. 

Semistrukturerade intervjuer är en intervjuform där intervjupersonen under intervjutillfället 

utgår från en intervjuguide som täcker specifika teman. Här kan den som intervjuar ställa 

följdfrågor om det skulle behövas men ändå hålla sig till intervjuguiden och ordningsföljden 

på frågorna (Bryman, 2011: 415). Anledningen till att semistrukturerade intervjuer valdes var 

för att respondenternas mer subjektiva åsikter och upplevelser kring nyexaminerade 

personalvetares kompetens och anställningsbarhet skulle kunna komma fram. Men även för 

att intervjuerna lättare skulle kunna jämföras. 

Urval 

Syftet med denna studie är att undersöka om HR-konsulter upplever att det finns några 

kompetensskillnader hos nyexaminerade studenter beroende på hur utbildningen är 

sammansatt. Detta för att få en bild av nyexaminerade personalvetares anställningsbarhet på 

arbetsmarknaden. För att få tillgång till respondenter använde vi oss av en kombination av  

urvalsmetoder, mer specifikt målinriktat urval, snöbollsurval och bekvämlighetsurval. Ett 

målinriktat urval är ett icke – sannolikhetsurval och innebär att respondenter valdes ut som 

ansågs ha bäst möjlighet att besvara studiens frågeställningar och som var relevanta för 

studiens syfte (Bryman, 2011: 392). Vi använde oss även av snöbollsurval och 

bekvämlighetsurval för att utöka antalet respondenter. Snöbollsurval innebär att respondenter 



 

 14 

nås via redan existerande respondenter, och bekvämlighetsurval innebär att forskaren 

använder sig av individer som denne redan har tillgång till eller känner (Bryman, 2011: 194-

196). 

  

Eftersom vi använde oss av en kombination av urvalsmetoder påbörjades processen med att 

söka på internet efter tänkbara respondenter som skulle kunna tänkas ge information om 

nyexaminerade personalvetares kompetens och anställningsbarhet. Därigenom kändes olika 

bemannings- och rekryteringsföretag inom den privata sektorn intressanta. Kontakten med 

respondenterna togs via telefon och mejl, där de informerades om studiens syfte och att 

deltagandet var frivilligt. Denna metod resulterade i att totalt åtta stycken intervjuer 

genomfördes med ett bortfall på grund av tekniska problem. Respondenterna som intervjuades 

i denna studie arbetar alla som HR-konsulter varierat på både större och mindre privata bolag 

inom bemanning- och rekryteringsbranschen. Anledningen till att vi valde att intervjua HR-

konsulter var på grund av att rekrytering och tillsättning av olika HR-tjänster ingår i deras 

arbetsuppgifter. De HR-konsulter som intervjuades arbetar bland annat med att tillsätta 

juniora tjänster vilket var relevant för studiens frågeställning. Detta då dessa tjänster bland 

annat tillsätts av personalvetare.  

 

Som nämnts ovan intervjuades åtta HR-konsulter från fem stycken bemanning och 

rekryteringsföretag. Av de åtta genomförda intervjuerna har vi valt att räkna en intervju som 

bortfall på grund av tekniska problem under intervjun. Intervjun spelades inte in och kunde 

därför inte transkriberas. Hade vi inte förlitat oss helt på tekniken utan även fört anteckningar 

under intervjuns gång hade vi möjligen kunnat analysera den åttonde intervjun beroende på 

hur detaljerade våra anteckningar skulle ha varit. Inkluderingen av den åttonde intervjun hade 

lett till ett mer utvidgat material, men vi upplever att de sju intervjuerna räcker till för att få en 

spridning i respondenternas svar utan att behöva genomföra fler intervjuer. Detta eftersom vi 

under de sista intervjuerna inte fick några nya infallsvinklar från respondenterna. Då denna 

studie baseras på en kvalitativ insamlingsmetod är det viktigt att ta i beaktning att vi endast 

kan uttala oss om de sju respondenternas upplevelser kring nyexaminerade personalvetares 

kompetens och anställningsbarhet på arbetsmarknaden. Därför kan inte resultatet 

generaliseras till andra utbildningsprogram i Sverige eller andra länder (Bryman, 2011: 368-

369). 
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Intervjuguide och intervjuer 

För att belysa olika teman under intervjuerna, valde vi att använda oss av en semistrukturerad 

intervjuguide. Frågorna var ställda så att respondenternas subjektiva perspektiv skulle kunna 

komma fram (Bryman, 2011: 419). Grundtanken var att genomföra en pilotintervju för att 

testa frågorna i intervjuguiden och uppskatta hur lång tid intervjuerna beräknades ta. Vi ville 

med detta även få erfarenheten att göra intervjuer och att känna oss bekväma med 

intervjusituationen och intervjufrågorna (Bryman, 2011: 422). Testpersonen fick dock 

förhinder och vi valde att intervjua varandra istället för att leta efter en ny testperson. Efter 

testintervjuerna gjordes små korrigeringar i intervjuguiden för att bland annat förtydliga 

frågornas innebörd och därmed minimera risken att frågorna skulle kunna misstolkas. 

Intervjuerna genomfördes i bokade mötesrum på respondenternas arbetsplatser. Detta för att 

respondenterna skulle känna sig trygga och slippa oroa sig för att eventuella kollegor skulle 

kunna höra vad som framgick under intervjun (Bryman, 2011: 421). Intervjuerna 

genomfördes under en vecka i mitten av november 2017 och tog i genomsnitt mellan 25-35 

minuter, förutom en längre intervju på 55 minuter. För att vara tidseffektiva delade vi upp oss 

och genomförde intervjuerna enskilt med respektive respondent. En anledning till att vi delade 

upp oss var även för att inte låta forskarrollen överta genom att låta respondenterna intervjuas 

av två forskare, därmed neutraliserades forskareffekten (Bryman, 2011: 355). 

  

Intervjuerna inleddes med att respondenterna fick berätta lite bakgrundsinformation om sig 

själva och företaget de arbetar på. Målet var att skapa en avslappnad miljö och ett förtroende 

mellan oss (Trost, 2010: 84). Därefter övergick vi till frågorna i intervjuguiden. I den mån det 

var möjligt försökte vi hålla oss till ordningsföljden i intervjuguiden men ibland kom 

respondenterna automatiskt in på ett annat ämne vilket gjorde att det föll sig naturligt att 

ordningsföljden ändrades. Då återgick vi bara till den ordinarie ordningsföljden och ämnet när 

vi märkte att respondenten kände sig nöjd och färdig med sitt svar (Bryman, 2011: 415). Detta 

gjordes för att inte avbryta respondenten och riskera att förlora värdefull information. Enstaka 

situationer under intervjuerna krävde följdfrågor för att vi skulle få en bättre helhetsbild och 

förstå vad respondenten menade. Utöver detta förhöll vi oss relativt tysta under 

intervjutillfället för att ge respondenten tid att tänka efter och för att få så mättande svar som 

möjligt (Bryman, 2011: 423). 
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Etiska aspekter 

Forskare måste alltid ta hänsyn till etiska aspekter och de forskningsetiska principerna som 

gäller vid vetenskapliga studier. Detta eftersom man vill undvika eventuella 

meningsskiljaktigheter mellan forskaren och respondenten och för att det ska finnas något att 

hänvisa tillbaka till vid eventuella problem. Dessa riktlinjer är framtagna för att skydda 

respondenterna, deras integritet och anonymitet. De forskningsetiska principerna är, 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidalitetskravet och nyttjandekravet. För att ta 

hänsyn till informationskravet gav vi respondenterna information om studiens syfte innan 

intervjun startade igång. Vi informerade även respondenterna om att deltagandet var frivilligt 

och att de kunde avbryta intervjuerna närhelst de önskade, detta gjorde att samtyckeskravet 

uppfylldes.  Innan intervjun, frågade vi även respondenterna om det var okej att vi spelade in 

intervjuerna. Konfidentialitetskravet uppfylldes då vi nämnde att uppgifterna om 

respondenterna och företagen de representerade var helt anonyma. Innan intervjuerna startade 

igång nämnde vi även nyttjandekravet, det vill säga att de uppgifter de gav ut under intervjun 

endast skulle användas för vår studie och inte för något annat ändamål (Vetenskapsrådet, 

2002: 7-14). 

Analysprocessen 

Analysen av det befintliga materialet startade redan under intervjuernas gång. Detta eftersom 

forskaren i en kvalitativ studie har fokus på språket och hur respondenten framför sin åsikt 

(Bryman, 2011: 415). Redan under andra och tredje intervjun märkte vi likheter och skillnader 

i respondenternas åsikter vilket resulterade i att analysprocessen startade redan där. När alla 

respondenter hade intervjuats startade den konkreta analysen av materialet. Alla sju 

genomförda intervjuer transkriberades och skrevs ut i textform. Fördelen med att använda sig 

av transkribering som ett sätt att hantera inspelat material är att det gör det möjligt att 

noggrant analysera empirin flera gånger (Bryman, 2011: 430). Under tiden som materialet 

transkriberades började vi fundera kring likheter och skillnader mellan respondenterna och 

kopplingar till de teman som tagits fram ur teorin. Direkt efter transkriberingen började vi 

även att grovkoda materialet, detta gjordes relativt tidigt i processen eftersom vi redan under 

transkriberingen hade sett nya teman skapas. Vi markerade det som var intressant vid en 

första anblick och grovkodade materialet utefter tre teman, symboliskt kapital, socialt kapital 

och anställningsbarhet. 
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Därefter kodades materialet noggrannare med hjälp av marginalmetoden, där vi med hjälp av 

färgkodning gav respektive tema en egen färg (Aspers, 2011: 185). Detta gjordes för att 

underlätta bearbetningen och analysen av materialet och för att vi ville få en djupare förståelse 

för materialet. Vi hade utifrån den teoretiska ramen valt ut tre teman, symboliskt kapital, 

socialt kapital och anställningsbarhet som från början användes för att koda materialet. Vi 

valde således att koda det empiriska materialet utifrån ett från början deduktivt 

förhållningssätt, där vi utgick från den teoretiska grund som bestämts från början. Under 

kodningens gång började vi dock att arbeta mer induktivt då vi lät materialet tala till oss och 

fick fram flera andra koder som kunde analyseras. Detta brukar vara en nödvändig del i ett 

analysarbete för att få en nyans i ett redan existerande material (Aspers, 2011: 192).  

 

När vi började koda materialet mer induktivt skapades koderna: krav, kompetens, erfarenhet 

och affärsnära HR som teman. Symboliskt kapital kodade vi gult, socialt kapital orange, 

anställningsbarhet rosa, krav ljus grönt, kompetens rött, affärsnära HR blått och 

arbetslivserfarenhet kodades slutligen mörk grönt. I analysprocessen arbetade vi därför med 

grundad teori vilket innebar att vi skiftade mellan ett deduktivt och induktivt förhållningssätt 

under analysens gång (Bryman, 2011: 513). Under kodningens gång kodades det empiriska 

materialet tillsammans och inte enskilt. Kodningsprocessen började med att vi först 

grovkodade en intervju i taget, därefter kodades materialet mer djupgående tillsammans med 

hjälp av marginalmetoden. I vissa fall kunde vi vara oense om vilka koder som passade bäst i 

det givna materialet. Detta skedde när vi upplevde att koderna överlappades. För att lösa detta 

diskuterade vi fram den mest lämpliga koden till det givna materialet. Detta efter att vi 

framfört hur vi tänkt med en viss kod. I slutet av kodningsprocessen läste vi igenom det 

kodade materialet för att säkerställa att materialet blivit korrekt kodat. 

Metodkritik 

Valet av insamlingsmetod är en avgörande faktor för studiens giltighet och det empiriska 

underlaget. Det finns en risk att vår förförståelse kring vilka som skulle kunna besvara 

frågeställningarna kan ha påverkat urvalet. Detta skulle kunna innebära att resultatet inte blir 

generaliserbart då valet av respondenter är för homogent. Vi valde semistrukturerade 

intervjuer som datainsamlingsmetod för att på ett strukturerat sätt kunna utgå ifrån en 

intervjuguide samtidigt som vi ville ha möjligheten att kunna ställa följdfrågor vid behov. Då 
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vi valde att dela upp oss och genomföra intervjuerna enskilt med respektive respondent hade 

det möjligtvis varit bättre om strukturerade intervjuer genomförts. Detta då strukturerade 

intervjuer minimerar variationen i hur frågorna ställs och att respondenternas svar då inte 

skiljs åt lika frekvent. Detta kan ske beroende på hur många följdfrågorna är och hur de har 

ställts av forskaren (Bryman, 2011: 204). Trots detta ansåg vi att semistrukturerade intervjuer 

som datainsamlingsmetod vägde tyngre på grund av flexibiliteten i utrymmet som metoden 

tillför.   

 

När respondenterna intervjuades delade vi upp oss och tog lika många intervjuer var, detta för 

att vara så tidseffektiva som möjligt. Det finns en möjlighet att respondenterna agerade på ett 

visst sätt gentemot oss. Detta på grund av deras förförståelse och vad de trodde att vi ville 

höra. En av intervjuerna blev exempelvis längre än de övriga, vi skulle således kunna 

spekulera kring hur detta kom sig. Hade den specifika intervjun blivit lika lång om det hade 

varit en annan intervjuare, eller hade inte det spelat någon roll. I kvalitativa studier reflekterar 

man alltid kring den egna forskarrollen och hur forskaren eventuellt påverkar respondenternas 

svar (Aspers, 2011: 66). Det finns således en möjlighet att respondenternas inställning till oss 

kan ha påverkat deras svar. Det finns även en risk att vår förförståelse eventuellt kan ha 

avspeglats i utformandet av intervjuguiden (Bryman, 2011: 362-363). Detta kan tyda på att vi 

inte var tillräckligt pålästa i ämnet.  

 

Vid transkribering av materialet märkte vi att vissa respondenter stundtals hade svårt att veta 

om det var deras privata åsikt eller om det var deras professionella åsikt vi var ute efter. Detta 

tyder på att vi vid utformandet av intervjuguiden kan ha varit alltför ospecifika i 

formuleringen för att respondenterna skulle kunna svara på frågorna (Bryman, 2011: 419). 

Det kan även ha medfört att respondenterna svarat på frågan men kanske inte varit helt säkra 

på vad som avsågs med frågan. Ytterligare en aspekt att reflektera över är huruvida 

respondenterna anpassat sina svar genom lojaliteten mot sitt företag trots 

konfidentialitetskravet. Vi har i denna studie inte tagit hänsyn till respondenternas ålder och 

kön eftersom vi inte anser att det påverkat deras åsikter eller oss under intervjutillfället.  
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Resultat och analys 

Utbildning och examen 

Det övergripande resultatet i denna studie visar att respondenterna lägger störst vikt vid den 

erhållna examen när de tittar på nyexaminerade personalvetares kompetens och 

anställningsbarhet. Detta oberoende av utbildningens sammansättning. Respondenterna 

upplever övergripande att nyexaminerade personalvetare ses som kompetenta kandidater på 

arbetsmarknaden. Respondenterna upplever att en examen oavsett ämne gör en nyexaminerad 

student kompetent nog att arbeta inom HR. Detta med anknytning till de nyexaminerade 

personalvetarstudenternas kulturella och symboliska kapital. Bourdieu menar att individens 

bakgrund och klasstillhörighet kan påverka möjligheterna att skaffa sig kapital i form av 

utbildning. Studenter med föräldrar som har ett högt kulturellt kapital kan till exempel ha 

bättre förutsättningar för högre utbildning (Bourdieu & Passeron, 2008: 120-121). 

Utbildningssystemet sållar individer genom att universiteten och högskolorna endast har ett 

visst antal platser till förfogande. Detta leder till att studenter selekteras i utbildningssystemet 

(Bourdieu & Passeron, 2008: 195-196). Det är högre konkurrens om platserna till program 

vilket bidrar till att det krävs högre betyg för att komma in (UHR, 2017). Trots detta nämner 

majoriteten av respondenterna att de inte upplever några kompetensskillnader mellan 

personalvetare som läst program jämfört med de som satt ihop sin egen utbildning. Detta kan 

exemplifieras med följande citat: 

  

"Jag tror verkligen inte att det är någon skillnad mellan att ha läst fristående och program, 

jag har inte känt någon sån skillnad mer än ah vad bra att hon läst lite extra arbetsrätt till 

exempel det var ju positivt! Så att ja jag har inte märkt att programmet skulle vara mer 

meriterande eller tvärtom” - Respondent 6 

  

Citatet tyder på att respondenterna upplever att det inte förekommer några 

kompetensskillnader mellan nyexaminerade personalvetare som satt ihop sin egen utbildning 

jämfört med de nyexaminerade personalvetare som läst program. Detta skulle kunna bero på 

att det är staten som tillhandahåller utbildningarna och utfärdar examensbevisen. Detta leder 

till att staten ger det kulturella kapitalet i form av en examen ett värde inom ett specifikt fält 

(Bourdieu, 1999: 103). Det är först när arbetsmarknaden erkänner en examen oavsett 
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utbildningens sammansättning som den får ett värde och ses som ett symboliskt kapital. Enligt 

Bourdieu kan ett symboliskt kapital variera i värde beroende på kontext och fält. Ett 

symboliskt kapital kan ha högt värde i ett fält men lågt i ett annat eftersom varje fält avgör 

kapitalets värde och tillskriver det dess egen legitimitet (Bourdieu, 1999: 97-98). 

  

”Det är ju framförallt liksom examen. Att man tittar på intyg av liksom examensbevis eller så. 

Att man har fullföljt hela utbildningen […] Men däremot inte liksom vilket betyg man fick i 

vissa kurser, det har vi aldrig gått in och tittat på faktiskt utan har man kunnat tagit ut sin 

examen så är det liksom godkänt” - Respondent 6 

 

”Jag tror man kan se de på tre olika sätt och de är dels utbildningen som typ av såll för att 

avgöra vilka som fungerar i en kunskapsintensiv värld, men de handlar om att om 

utbildningen är svår och man ställs inför svåra tentor och svåra presentationer då sållar man 

liksom ut människor som kanske inte fungerar i en bransch där man ständigt ställs inför 

krav” – Respondent 5 

  

Citaten ovan illustrerar det faktum att majoriteten av respondenterna ansåg att det viktiga är 

att personalvetare har en avslutad utbildning och examen, inte utbildningens sammansättning. 

Dessa citat tyder på att respondenterna tillskrivit personalvetarnas examensbevis ett värde, det 

vill säga att en avslutad utbildning visar att personalvetarna är redo för arbetslivet. Ett 

examensbevis är en handling som har legitimerats i samhället, och med detta blir det en form 

av symboliskt kapital (Bourdieu, 1999: 97-98). Däremot var det två respondenter som ansåg 

att utbildning inte hade samma värde. De ansåg att individen skulle vara i fokus och att andra 

faktorer kunde vara avgörande och mer meriterande. Detta illustreras genom följande citat: 

  

”Sen är det ju jättemånga som har amen jobbat länge och inte har någon utbildning alls men 

dem har förvärvat det genom att de har jobbat länge med det […] Jag tycker inte att man ska 

stirra sig blind på bara utbildning utan att på kompetens och personen i sig och potential så” 

– Respondent 7 

  

Citatet tyder på att respondenten fokuserar på individen och dennes tidigare erfarenheter och 

utvecklingsmöjligheter. Snarare än att endast titta på erhållen kunskap genom utbildning. 

Detta kan tyda på att respondenten möjligtvis värderar erfarenheten av praktiskt arbete högre 

än utbildningens teoretiska kunskap, vilket tyder på att erfarenheten blir en form av 
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kompetens och att erfarenheten i sig är det som tillskrivs värde (Olesen & Pedersen, 2004: 

147). Detta medför att studiens första frågeställning blir oväsentlig eftersom majoriteten av 

respondenterna inte lägger någon vikt på utbildnings sammansättning. 

   

I kontrast till detta nämnde två respondenter att det ibland finns en diskrepans mellan vad 

arbetsmarknaden, det vill säga deras kunder, efterfrågar från personalvetare och deras egen 

åsikt. Det nämndes att en del arbetsgivare ibland använde lärosätena för att gallra ut 

kandidater istället för att titta på erhållen kompetens. En möjlig anledning till det skulle kunna 

vara att vissa kunder anser att en del lärosäten är bättre på att skapa färdiga program. De 

menade dock att gallringen utefter lärosäte skedde i ett tidigt skede, då främst till attraktiva 

tjänster med många sökande. Respondenterna var noggranna med att påpeka att de fattar 

beslut om eventuell anställning baserat på andra avgörande faktorer. Detta styrks av följande 

citat: 

  

“Jag säger att man inte bara ska stirra på utbildning men det är klart att jag möter och har 

hört talas om att det finns dem som tycker att det finns vissa universitet som har lite mer, som 

är bättre än alla andra. “ -  Respondent 7 

 

Detta skulle kunna tyda på att staten inte har lyckats med att följa Bolognaprocessens 

riktlinjer att säkerställa en mer jämförbar högre utbildning och en ökad rörlighet på 

arbetsmarknaden (Riksrevisionen, 2009: 23). Detta skulle också kunna tyda på att utbildning, 

som enligt Bourdieu är en form av kulturellt kapital inte har övergått till ett symboliskt 

kapital. Denna övergång har inte skett för alla arbetsgivare på arbetsmarknaden då de lägger 

vikt och sållar utifrån lärosäte. Detta tyder på att de inte tillskrivit alla examen samma värde. 

Utifrån studiens frågeställningar skulle en möjlig tolkning kunna vara att respondenterna 

själva inte upplever några kompetensskillnader hos nyexaminerade personalvetare beroende 

på utbildningens sammansättning men att deras kunder, det vill säga tänkbara arbetsgivare, 

gör det.   

  

“Men när vi rekryterar till oss själva så är det bara vi som bestämmer och där har vi ju 

större möjlighet att rekrytera till exempel nyexade för att vi kan forma den rollen mer än vad 

vi gör hos kunden” - Respondent 3 
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Diskrepansen mellan respondenternas syn på nyexaminerade personalvetares 

anställningsbarhet och vissa av deras kunders syn på detta är intressant att belysa. Detta är 

intressant då kundernas efterfrågan indirekt påverkar respondenternas agerande. Denna 

påverkan kan ske då respondenterna måste anpassa sig till kundernas krav och syn på 

kompetensskillnader och vad som är anställningsbart. Denna anpassning leder till en 

diskrepans mellan respondenternas åsikt och kundernas åsikt. Detta påverkar i sin tur 

nyexaminerade personalvetares anställningsbarhet på arbetsmarknaden. 

Kompetens 

Som nämnts ovan, berättade fåtalet respondenter att det ibland fanns en diskrepans mellan vad 

vissa arbetsgivare på arbetsmarknaden efterfrågar och deras egna åsikter. Trots detta anser 

ändå majoriteten av respondenterna att de inte märkt någon skillnad i kompetens hos 

nyexaminerade personalvetare beroende på om de läst ett program eller satt ihop sin egen 

kandidatexamen med hjälp av fristående kurser. Genomgående i intervjuerna kunde vi se att 

respondenterna lade den största vikten vid det faktum att individerna hade en examen och att 

det var det som vägde tyngst. Kopplas detta till Bourdieu kan vi se att respondenterna lägger 

störst fokus vid det kulturella kapital i form av en examen som erhålls när man utbildar sig. 

Respondenterna lägger därmed vikt vid det symboliska kapital som en examen utgör 

(Bourdieu, 1999: 97-98). Den specifika sammansättningen av utbildningen och hur det i sig 

påverkar kompetensen hos de nyexaminerade personalvetarstudenterna är inget som 

majoriteten av respondenterna lägger stor fokus på, detta illustreras med följande citat: 

 

” […] jag tror framförallt att det är en examen som är liksom det viktiga eller som vi kollar 

på i alla fall, att du har en examen. Sen om den består av fristående kurser eller programmet, 

det är lite vilket som. Men har du en examen i personalvetenskap är det godkänt liksom.” 

- Respondent 6 

                                                                                                                                              

Majoriteten av de respondenter som intervjuades lade mer fokus på andra faktorer som skulle 

kunna påverka anställningsbarheten och kompetensen samt eventuella kompetensskillnader 

hos nyexaminerade personalvetare. Enligt flertalet respondenter spelade kompetens och 

personliga egenskaper roll för hur anställningsbara nyexaminerade personalvetare är.  Enligt 

de flesta respondenter är det den avgörande faktorn för anställning: 
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”[…] det kan handla om andra saker såsom att man arbetar målinriktat, arbetar strukturerat 

eller liknande, det handlar inte om liksom hur snabbt eller vilket universitet utan det är mer 

vilka förmågor har vi, vilka beteenden har vi som person?”- Respondent 7 

  

Respondenten ovan betonar vikten av kompetenser och hur viktiga de är för individens 

anställningsbarhet. Detta oberoende om studenten läst program eller komponerat ihop sin 

utbildning med hjälp av fristående kurser. Detta tankesätt kan kopplas till 

kompetensbegreppet och den reella kompetensen som en individ erhåller. Den reella 

kompetensen är inte likvärdig en examen eller intyg utan syftar till den kompetens en individ 

får genom erfarenheter och det vardagliga livet (Ellström, 1992: 38). Det är i huvudsak den 

reella kompetensen som värdesätts av samtliga respondenter i detta fall. Genom att 

respondenterna ställer frågor till en kandidat under en intervju kan den reella kompetensen 

framhävas. Här kan kompetenser lyftas fram som inte visats genom erhållen 

arbetslivserfarenhet. Kompetensbegreppet kan kopplas till Bourdieus kapitalteori och vad som 

ses som symboliskt kapital i ett samhälle. Tolkar man detta citat utefter Bourdieus teori skulle 

man kunna säga att kompetensen i sig är viktig för att det värderats som symboliskt kapital 

inom det givna fältet och inte utbildningen i sig (Bourdieu, 1999: 97-98). Respondenterna 

lägger därmed vikt vid det symboliska kapital som kompetensen utgör. 

  

Ett annat övergripande resultat i denna studie är den vikt samtliga respondenter lägger på 

arbetsrättsliga kunskaper som kompetens. Alla respondenter nämner hur stor tyngd denna 

kompetens har för nyexaminerade personalvetares anställningsbarhet. Att lägga vikt vid 

arbetsrätt som kompetens flera gånger under intervjutillfället är något alla respondenter gör. 

Att det läggs fokus vid kompetensen arbetsrätt är något som kan kopplas till Bourdieus teori 

om kapital. Arbetsrätt som kompetens får i detta fall ett värde då det ses som ett symboliskt 

kapital inom det givna fältet (Bourdieu, 1999: 97-98). Detta gör att denna kompetens möjligen 

efterfrågas i högre grad på arbetsmarknaden där utbildade personalvetare agerar. Resultatet 

visar att arbetsrättsliga kunskaper som kompetens är viktigt för respondenterna och påverkar 

kompetensen oavsett utbildningens sammansättning. Resultatet redovisas genom citaten 

nedan: 

  

”Har man då lite extra kunskaper i arbetsrätt så är det något som jag tycker att många 

arbetsgivare efterfrågar.” - Respondent 7 
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“Har man tagit bort arbetsrätten ur sitt program, då tror jag att det kan bli lite tufft vissa 

gånger.” – Respondent 6 

  

En möjlig tanke till att det läggs vikt vid arbetsrätt som kompetens är för att det är en specifik 

kunskap inriktad mot arbetsmarknaden inom HR. Respondenterna gör ingen skillnad på 

examen och inriktning och menar på att det viktiga är en examen i sig. Detta innebär att det 

enligt alla respondenter i denna studie är meriterande men inget krav att ha kunskaper inom 

arbetsrätt. Att ha denna inriktade kunskap gör att individer med en examen oavsett 

utbildningen sammansättning kan utmärka sig inom HR. Det som möjligen går att diskutera är 

hur anställningsbar en nyexaminerad personalvetare är om denne saknar arbetsrätt när 

resultatet visar att det är det som arbetsmarknaden efterfrågar. Flertalet respondenter lägger 

som tidigare nämnt en större vikt vid andra faktorer än en erhållen examen som ett sätt att 

vara anställningsbar och visa kompetens. Två av de intervjuade respondenterna nämner att 

den erhållna kunskapen är det som väger tyngst. Detta oavsett om man har en utbildning eller 

utbildningens sammansättning. 

  

”[…]en del kanske inte har gymnasiekompetens för de har liksom mer entreprenörsandan, 

den har växt fram så där liksom på en lite högre nivå”- Respondent 1 

  

Respondenten ovan fick frågan huruvida företaget anställde nyexaminerade personalvetare. 

Dennes svar på frågan belyser det faktum att företaget i vissa fall anställer individer utefter 

specifika kompetenser som väger tyngre än utbildningen i sig. Anledningen till att detta citat 

är relevant att ta upp är för att tydliggöra att det i vissa fall inte läggs någon vikt vid en 

examen överhuvudtaget. Detta gör att vår frågeställning som har fokus på utbildningens 

sammansättning motbevisas då en del av respondenterna inte lägger någon fokus vid det alls. 

Erfarenhet 

Ett annat övergripande resultat var den tyngd respondenterna lade vid nyexaminerade 

personalvetares erfarenhet. De möjligheter en student har för att få relevant erfarenhet inom 

sitt område är antingen genom praktik, extra arbete eller arbete innan studenten påbörjat sina 

studier. En respondent nämner att åtta av tio saknar en praktisk tillämpning av sina teoretiska 

kunskaper och att det är denna tillämpning som efterfrågas. 
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”I vissa roller söker man någon som behöver ha viss förståelse för hur det funkar med olika 

avdelningar, det har man inte om man aldrig har jobbat på ett bolag innan” - Respondent 4 

  

Anledningen till att den praktiska erfarenheten är viktig att belysa är för att den anses som 

värdefull inom det givna fält som personalvetarstudenter kommer att arbeta i. Det symboliska 

kapital som den praktiska erfarenheten utgör skulle i detta fall kunna vara en förståelse för hur 

arbetsplatser fungerar samt en förståelse för hur teoretiska kunskaper används i praktiken 

(Bourdieu, 1999: 97-98). Den praktiska erfarenheten skulle även kunna liknas vid den reella 

kompetens en individ får vid kontakt med arbetslivet. Den reella kompetensen kan här 

inkludera specifika kunskaper kring hur arbetsrätt fungerar eller hur dynamiken ser ut på en 

arbetsplats (Ellström, 1992: 38). Fyra respondenter poängterar fördelen med att ha praktik 

som en del av sin utbildning. Detta eftersom det ger den nyexaminerade 

personalvetarstudenten den relevanta erfarenhet och de kompetenser som efterfrågas på 

arbetsmarknaden. Detta argument illustreras i citaten nedan: 

 

”Man kan känna att de som har gjort en praktik kanske har fått mer möjlighet att applicera 

det på arbetslivet medan de som har en mer teoretisk utbildning har mer teoretiska 

kunskaper, men saknar lite den här verklighetsförankringen” – Respondent 6 

  

Det är just verklighetsförankringen som det läggs fokus på i ovanstående citat. Majoriteten av 

respondenterna menar att kontakten med arbetslivet är viktig. Möjligheten att få direktkontakt 

med arbetslivet är lättast för de studenter som läser färdigkomponerade program om än i 

varierande grad (Högskoleverket, 2004: 12). En utbildning som är sammansatt med egna 

fristående kurser har inte praktik på samma sätt som ett program har och är därmed mer 

teoretisk. Detta gör att kontakten med näringslivet och chanserna att tillgodogöra sig relevant 

praktisk erfarenhet ökar för de studenter som läst ett program. Ett urval av respondenterna 

lägger därför en vikt vid utbildningens sammansättning. De upplever således att det skulle 

kunna finnas kompetensskillnader hos de nyexaminerade personalvetarna beroende på vilken 

typ av utbildning de läser, program eller fristående kurser. Erfarenheten ansågs av 

respondenterna som viktig för att de nyexaminerade personalvetarna skulle anses som 

anställningsbara. Generellt kunde vi även se att respondenternas syn på tidigare erhållen 

erfarenhet genom extra arbete eller tidigare arbetslivserfarenhet påverkade hur de såg på de 

nyexaminerades kompetens och anställningsbarhet.  
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” […] om man liksom har jobbat under studierna och har någon typ av relevant erfarenhet, 

då blir man liksom ett litet snäpp uppåt mot de andra som inte haft någonting, så det är ju ett 

sätt att utmärka sig på.”- Respondent 6 

  

Av citatet ovan ser vi att respondenten lägger fokus på arbetslivserfarenheter och vad 

individen lärt sig när denne varit ute i arbetslivet. Det är enligt respondenterna erfarenheten i 

sig som påverkar anställningsbarheten. Den vikt som respondenterna lägger vid tidigare 

erfarenheter kan således kopplas till Bourdieus tankar om vad som anses som värderat inom 

ett visst fält. Det symboliska kapitalet i form av specifika erfarenheter är således värderat på 

ett specifikt sätt inom fältet och därmed efterfrågat. Det är således detta som anses 

anställningsbart av respondenterna. Åsikterna som respondenterna nämner gällande att 

erfarenhet gör skillnad och att det utmärker individen i en rekryteringsprocess, är baserad på 

en viss typ av erfarenhet. Denna erfarenhet värderas som bra eftersom det är individerna inom 

det aktuella fältet som värderat det högt. Hade erfarenheten lyfts fram i ett annat fält, 

exempelvis inom området konst, hade det inte värderats lika högt (Bourdieu, 1999: 97-98).  

Kontakter och nätverk 

Samtliga respondenter upplever att ett brett socialt nätverk är av stor betydelse för individen 

när denne söker arbete. De poängterar vikten av ett brett kontaktnät som en individ kan få 

genom bland annat sin utbildning, arbetsliv och sociala medier. Ett exempel är Linkedin, som 

är ett professionellt yrkesnätverk på internet, där individer kan utöka sina yrkeskontakter. Ett 

brett kontaktnätverk kan möjliggöra rörligheten på arbetsmarknaden. 

  

“Så det är mer att nätverk ger en själv fler chanser liksom att man det är ju många företag 

som inte ansöker eller lägger ut annonser som spontanansök eller sådana saker så jag tror 

mer att i det syftet att man får mer chanser och mer möjligheter” - Respondent 1 

  

Detta citat styrker att socialt kapital kan möjliggöra och öka individens chanser att få ett 

arbete (Aakvaag, 2011: 166).  Individer som läser ett program har i varierande grad mer 

kontakt med näringslivet genom sin utbildning i jämförelse med personalvetarstudenter som 

läser fristående kurser. Denna kontakt sker genom arbetsplatsförlagd praktik (Högskoleverket, 

2004: 12). Programstudenter har möjligen även en starkare sammanhållning i klasserna 

eftersom de studerar med samma grupp under hela sin studietid (UKÄ, 2017). Denna chans 
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ger de en möjlighet att använda sig av sitt nätverk när de är klara med studierna. Detta borde i 

sådana fall resultera i att personalvetarstudenter som läser program har färre kontakter men 

stabilare relationer med sina klasskamrater samtidigt som de studenter som sätter ihop sin 

egen examen borde ha fler kontakter men ostabilare relationer. 

  

“Jag bytte ju klass efter att jag pluggat utomlands då träffade jag nya människor och då läste 

jag ihop med många som hade satt ihop sina egna och de kom man inte i kontakt med lika 

mycket innan när man själv går ett program då kom det nya människor men dem hälsade man 

inte på, lite så nej men man var med sin klass” - Respondent 1 

  

En möjlig tolkning utefter citatet ovan skulle eventuellt kunna vara att de 

personalvetarstudenter som läser program inte har samma nätverk som personalvetarstudenter 

som läser fristående kurser. Majoriteten av respondenterna anser att ett brett nätverk ökar 

individens anställningsbarhet. Ett stort kontaktnätverk kan i detta fall kopplas till huruvida 

den nyexaminerade personalvetarstudenten läst program eller motsvarande med fristående 

kurser. Utbildningens sammansättning påverkar därmed individens sociala kapital och i sin 

tur anställningsbarheten. Däremot påpekar flertalet respondenter att en anknytning till 

varandra genom nätverk inte ersätter kravet på kompetens som efterfrågas för den specifika 

tjänsten. Detta bekräftas av följande citat nedan. 

  

”Absolut så kan man ha nytta av kontakter för att den personen liksom kan berätta om den 

personen, sen genomgår de samma process som alla andra så att det är inte så att man glider 

på någon räkmacka bara för att man känner någon utan man utvärderar den personen precis 

på samma sätt sen så” - Respondent 2 

  

Citatet ovan visar att ett stort socialt nätverk inte automatiskt gör att individen kommer vara 

aktuell för tjänsten. Att en individ med ett stort socialt nätverk värderas på samma sätt som 

andra kandidater tyder på att kraven för kompetens är detsamma (Lindelöw Danielsson, 2003: 

35). Detta kan således tyda på att sociala nätverk kan ha betydelse för nyexaminerade 

personalvetares anställningsbarhet på arbetsmarknaden men att sociala nätverk i sig inte 

möjliggör anställningsbarheten utan att den grundar sig i individens kompetens. 
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Sammanfattning av resultat 

För att sammanfatta resultatet upplever majoriteten av respondenterna att det inte finns 

kompetensskillnader hos nyexaminerade personalvetare beroende på om studenten läst ett 

program eller satt ihop sin egen utbildning bestående av fristående kurser. Resultatet visar att 

det som anses värdefullt är att ha en examen och att en examen är avgörande för studentens 

anställningsbarhet. Dock menar respondenterna att skillnader i kompetens eventuellt kan 

uppstå om studenten haft möjlighet till praktik i sin utbildning eller läst specifika kurser. 

Resultatet visar även att HR-konsulter lägger större vikt vid andra faktorer som enligt dem 

påverkar nyexaminerades kompetens och anställningsbarhet. Relevant arbetslivserfarenhet, 

praktisk tillämpning av sina teoretiska kunskaper och kunskaper inom specifikt arbetsrätt är 

även något som upplevs som positivt och som utmärker den nyexaminerade personalvetaren i 

rekryteringsprocessen på arbetsmarknaden. Respondenterna upplever även att ett stort socialt 

nätverk anses som positivt för nyexaminerade personalvetares anställningsbarhet. 

Diskussion 

För att öka rörligheten för utbildade på arbetsmarknaden och göra högre utbildning med 

examen mer jämförbar, deltog Sverige i Bolognaprocessen i början av 2000-talet (UKÄ, 

2017). Enligt en prognos från SACO kommer det år 2021 finnas 38 000 personer med en 

avslutad personalutbildning (SACO, 2016). Men hur anställningsbara är nyexaminerade 

personalvetare egentligen? Hur stor roll spelar utbildningens sammansättning för hur 

nyexaminerades kompetens upplevs? Med bakgrund av detta har studiens syfte varit att 

undersöka om HR-konsulter anser att det finns några kompetensskillnader för nyexaminerade 

personalvetare som satt ihop sin egen kandidatexamen jämfört med nyexaminerade 

personalvetare som läst program. Syftet har även varit att undersöka nyexaminerade 

personalvetares anställningsbarhet på arbetsmarknaden genom att intervjua HR-konsulter. 

Utifrån studiens syfte har vi besvarat följande frågeställningar: 
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Upplever HR-konsulter några kompetensskillnader hos nyexaminerade personalvetare 

beroende på hur utbildningen är sammansatt? 

Majoriteten av HR-konsulterna upplever i denna studie inga kompetensskillnader hos 

nyexaminerade personalvetare kopplat till om de läst program eller satt ihop sin examen med 

hjälp av fristående kurser. HR-konsulterna anser däremot att andra faktorer avgör 

kompetensen och därmed anställningsbarheten hos nyexaminerade personalvetare kopplat till 

utbildningens sammansättning. En faktor är huruvida individen haft möjlighet till praktik 

under sin utbildning. Denna möjlighet anser HR-konsulterna är meriterande för 

nyexaminerade och ökar individens kompetens och även anställningsbarhet. Att ha kunskaper 

och kompetens inom arbetsrätt är även något som flertalet HR-konsulter upplever är 

avgörande för den generella kompetensen. Möjligheten att läsa arbetsrätt som en del av sin 

utbildning varierar mellan lärosäten och utbildningens sammansättning. Därför väger 

kunskaper inom detta område tungt för nyexaminerade personalvetares kompetens och även 

upplevda skillnader i kompetens. HR-konsulterna menar således att de inte ser några specifika 

kompetensskillnader kopplat till utbildningens sammansättning, men att skillnader i 

kompetens kan uppstå beroende på om studenten haft praktiska inslag i sin utbildning eller 

läst arbetsrätt. 

  

Det empiriska materialet i denna studie visar i likhet med tidigare forskning att det är en 

erhållen examen som är viktig för att nyexaminerade personalvetare ska anses som 

kompetenta och därmed anställningsbara oavsett utbildningens sammansättning. Att ha en 

slutgiltig examen anses således som tillräckligt för en anställning (Haake & Martinsson, 2016: 

150). Resultatet visar även att HR-konsulter anser att det är den mer praktiska tillämpningen i 

utbildningen som förbättrar och avgör en nyexaminerad personalvetarstudents kompetens. 

Tidigare forskning visar i likhet med detta att personalvetarstudenter själva anser att de vill ha 

mer praktiska inslag med tydlig verklighetsanknytning i sin utbildning. Studenterna ansåg att 

denna verklighetsförankring skulle öka deras kompetens och anställningsbarhet på 

arbetsmarknaden efter avslutad examen (Haake & Martinsson, 2016: 145). Den praktiska 

tillämpningen ses således som värdefull av både enskilda personalvetarstudenter men även av 

HR-konsulter inom det givna fältet. Det teoretiska ramverk denna studie utgår från, Bourdieus 

kapitalbegrepp symboliskt kapital, får således stöd. Praktik ses som relevant för skillnaden i 

kompetens beroende på utbildningens sammansättning, detta då en del 

personalvetarutbildningar inte erbjuder praktik. Då både den tidigare forskningen och studiens 

empiriska material visar på denna skillnad är det därmed relevant att belysa. Likheterna med 
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resultatet och tidigare forskning skulle bland annat kunna bero på att studenterna som 

intervjuades till studien var uppdaterade kring vad arbetsgivare efterfrågade. Studenternas 

kunskap kring vad som efterfrågas på arbetsmarknaden skulle därmed kunna leda till att de 

önskade en mer verklighetsförankring i sin utbildning i form av praktik. Trots detta ansåg 

forskarna att personalvetarstudenterna hade rätt kompetens och var redo för arbetslivet (Haake 

& Martinsson, 2016: 150). Då högre utbildningar legitimeras av staten, oavsett utbildningens 

sammansättning, skulle detta kunna innebära att det därför möjligen inte förekommer några 

kompetensskillnader (Bourdieu, 1999: 103). Dock skulle vi eventuellt kunna resonera kring 

varför några av HR-konsulternas kunder sållade individer i rekryteringsprocessen utefter 

lärosäte. Tyder detta resultat på att utbildningssystemet inte har lyckats med att göra 

personalvetarutbildningarna jämförbara och därigenom inte följer Bolognaprocessens 

riktlinjer? Är alla högre utbildningar jämförbara på arbetsmarknaden idag? 

  

I motsats till studiens empiriska material visar den tidigare forskningen även att 

personalvetarstudenter anser att det inte läggs någon vikt vid kompetenser vid en anställning 

efter examen (Haake & Martinsson, 2016: 146). Resultatet visar att HR-konsulterna har en 

gedigen kunskap om vilka kompetenser de efterfrågar av nyexaminerade personalvetare, 

bland annat arbetsrätt. Olikheterna mellan resultatet och tidigare forskning skulle bland annat 

kunna bero på att den tidigare forskningen använde sig av intervjuer med 

personalvetarstudenter och att vi i denna studie intervjuar HR-konsulter. I motsats till den 

tidigare forskningen har vi även fokus på kompetensskillnader baserat på utbildningens 

sammansättning och inte bara fokus på programstudenter.  

  

Hur upplever HR-konsulter nyexaminerade personalvetares anställningsbarhet på 

arbetsmarknaden? 

HR-konsulterna upplever nyexaminerade personalvetares anställningsbarhet som god på 

arbetsmarknaden. Det som enligt de huvudsakligen avgör en nyexaminerad 

personalvetarstudents anställningsbarhet är en avslutad utbildning. HR-konsulterna lägger 

även vikt vid andra faktorer som påverkar anställningsbarheten. Tidigare erfarenheter från 

arbetslivet eller ett extra arbete vid sidan av studierna väger enligt HR-konsulterna tungt och 

kan avgöra en personalvetares anställningsbarhet. Praktik och att kunna omvandla sina 

teoretiska kunskaper till något praktiskt är även något som upplevs som positivt. Förutom 

detta upplever de att kontakter och nätverk kan möjliggöra för nyexaminerade personalvetare 



 

 31 

att komma i kontakt med arbetslivet och därigenom öka sina chanser att komma in på 

arbetsmarknaden.  

 

I kontrast till tidigare forskning visade resultatet att det är en examen som avgör 

nyexaminerade personalvetares anställningsbarhet. Vår studie får således stöd av Bourdieus 

kapitalbegrepp symboliskt kapital (Bourdieu, 1999: 97-98). Den tidigare forskningen om 

anställningsbarhet visade att högre utbildning hade en liten påverkan på sannolikheten att få 

en anställning efter avslutad utbildning (Støren & Aamodt, 2010: 298). Då forskarna 

undersökte den generella anställningsbarheten oavsett inriktning på utbildning, skulle de 

eventuellt kunnat få ett annat resultat om de riktat in sig på en viss grupp. Eftersom 

personalvetare får en relativ bred utbildning med en möjlighet att specialisera sig på olika 

områden har denna grupp en hög anställningsbarhet enligt studiens resultat. Tidigare 

forskning visade även att anställningsbarheten kan öka hos de individer som vet hur man för 

sig i specifika miljöer och för de individer som blir extra bra på sitt arbete (Støren & Aamodt, 

2010: 298). I likhet med detta visade studiens resultat att en förmåga att tillämpa sina 

teoretiska kunskaper och att kunna använda de praktiskt i arbetslivet är något som HR-

konsulterna upplever som positivt och värdefullt. 

  

Fåtalet HR-konsulter såg utbildning och examen som en typ av gallring för att se vilka 

individer som skulle klara sig bäst i arbetslivet. Detta går i linje med tidigare forskning om att 

arbetet påverkas positivt av akademiska studier (Støren & Aamodt, 2010: 298). Därmed 

stämmer Bourdieus teori om att individer sållas i utbildningssystemet baserat på deras 

prestationer (Bourdieu & Passeron, 2008: 195-196). Resultatet visade även att HR-

konsulterna ansåg att kontakter och nätverk kan öka nyexaminerade personalvetares 

anställningsbarhet då de lättare kan komma i kontakt med arbetslivet. Detta likställs med 

Högskoleverkets utvärdering av personal- och arbetslivsprogrammen där de ansåg att kontakt 

med näringslivet är av stor betydelse för studenterna. De menade på att näringslivskontakterna 

för personalvetarstudenterna både kan men även måste öka (Högskoleverket, 2004: 12). Detta 

innebär även att Bourdieus teori om socialt kapital får stöd, det vill säga att individer kan 

använda sig av sitt sociala kapital för att öka sina chanser att komma in på arbetsmarknaden 

(Aakvaag, 2011: 66). Dessa likheter går i linje med Högskoleverkets utvärdering. Detta är 

anmärkningsvärt och intressant då vi anser att det finns likheter i vårt resultat och 

högskoleverkets utvärdering. Både denna studie och tidigare forskning har visat att praktik är 

viktigt för nyexaminerade personalvetares kompetens och anställningsbarhet.  
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Det vore därför centralt för universiteten och högskolorna att införa mer praktiska inslag i 

personal- och arbetslivsprogrammen. Detta för att öka nyexaminerade personalvetarstudenters 

kontakt med näringslivet och därmed öka anställningsbarheten efter examen.  

Vidare forskning 

Till vidare forskning vore det intressant att applicera denna studie till den offentliga sektorn 

inom HR, och att undersöka om det finns några kompetensskillnader hos nyexaminerade 

personalvetare. Det vore även intressant att undersöka om arbetsgivare inom andra områden 

upplever att det förekommer några kompetensskillnader beroende på utbildningarnas 

sammansättning. Exempel på områden skulle kunna vara ekonomi eller naturvetenskapliga 

utbildningar.  
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Bilaga 1 

Är det okej att vi spelar in intervjun? - Är det något du undrar över innan vi sätter igång? 

Berätta lite om dig själv, vad har du för bakgrund och utbildning? 

Hur gammal är du? Hur många år har du arbetat med personal och HR? 

Berätta gärna lite bakgrundsinformation om företaget där du jobbar på? 

Hur stort är företaget och hur länge har du varit anställd? 

Du arbetar ju på XXX, vad är det du arbetar med? 

Vad har du för arbetstitel? 

Hur ser det ut på ditt företag, vilka profiler anställer ni? 

Anställer ni nyexaminerade personalvetare?  

- Om ja, hur stor del då?  Samt till vilka tjänster? - Om nej, varför inte? 

Upplever du att det finns något som studenter saknar från skolan när de kliver in i arbetslivet? 

- Om ja, vad? 

Vad anser du vara en relevant utbildning för att arbeta med HR? 

Upplever du att det finns kompetensskillnader beroende på vart studenten tagit sin examen? 

- Om ja, på vilket sätt? - Om nej, varför? 

Märker du någon skillnad i kompetens beroende på hur utbildningen är sammansatt? 

Anser du att program eller fristående kurser är högre meriterande? 

Vad tror du är mest attraktivt på arbetsmarknaden? Att studenten läst personal- och 

arbetslivsprogrammet eller att studenten satt ihop sin egen utbildning?  

Anser du att betyg har någon betydelse vid tillsättning av tjänst? - Om, ja på vilket sätt? 

Vid rekrytering av HR-tjänst, vilka är de avgörande faktorerna för anställning? 

För arbetssökande, har kontakter och nätverk någon betydelse? - Om ja, hur och varför? 

Vid tillsättning av tjänst spelar personlighet in? - Om ja, på vilket sätt? 

Vid rekrytering, läggs det någon vikt vid tidigare erfarenheter? - Om ja, vilka och varför? 

Vad tror du präglar den svenska arbetsmarknaden och personers anställningsbarhet idag? 

Vilka specifika egenskaper och kompetenser inom HR upplever du efterfrågas mest på 

arbetsmarknaden idag? 

Vilka kompetenser anser du själv vara viktiga att besitta för att arbeta med HR-frågor? 

Varför är detta viktigt tycker du?  

Är det okej att dina svar används anonymt i denna uppsats? 


