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FÖRORD 

Inledningsvis skulle vi vilja tacka alla respondenter som har tagit sig tid att medverka i vår 

studie och bidragit med värdefulla åsikter och tankar kring anställningsbarhet och arbetande 

studenter. Vi vill även rikta ett stort tack till vår handledare, Caroline Waks, för all vägledning 

och tid du har lagt ner på vår uppsats. Vi vill också passa på att tacka våra medläsare för alla 

uppskattade kommentarer under arbetets gång.   
  



SAMMANDRAG 
Med utgångspunkt i nyinstitutionell teori, och med anställningsbarhet som bakgrund, har denna 

uppsats undersökt fenomenet att universitet- och högskolestudenter, både internationellt och i 

Sverige, i allt högre utsträckning arbetar vid sidan av sina studier. Ett vanligt förekommande 

skäl till att studenter väljer att arbeta är att skapa arbetslivserfarenhet, vilket kan indikera att 

praktisk erfarenhet blir likt en norm för att uppnå anställningsbarhet.  Universitet har enligt 

direktiv från staten i uppdrag att förbereda studenter inför kommande arbetsliv och arbeta för 

anställningsbarhet. Det finns belägg för motsättningar kring hur universitet ska balansera 

arbetet för ökad anställningsbarhet i utbildningen, med dess syfte att bilda. Denna uppsats har 

utifrån anställningsbarhetsbegreppet försökt skapa en djupare förståelse kring den problematik 

som omfattar begreppet och hur universitet ser på att studenter verkar ta sin anställningsbarhet 

i egna händer. Studiens slutsats är att universitet förstår varför studenter väljer att arbeta, och 

ser fördelarna, dock skapar det viss problematik kring incitament, resursfördelning och frågor 

om vad universitetets ansvar och roll de facto är.  

 

Nyckelord: anställningsbarhet, organisationsrecept, nyinstitutionell teori, Bolognaprocessen, 
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INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

1 INLEDNING ....................................................................................................................................... 1!
1.1 FRÅGESTÄLLNINGAR ..................................................................................................................... 2!

2 TEORETISK REFERENSRAM ....................................................................................................... 3!
2.1 ANSTÄLLNINGSBARHET OCH PERSPEKTIV PÅ HÖGRE UTBILDNING ............................................... 3!
2.2 NYINSTITUTIONELL TEORI ............................................................................................................. 3!
2.3 ISOMORFISM OCH DESS PÅVERKAN PÅ STYRNING AV UNIVERSITET .............................................. 4!
2.4 LEGITIMITET .................................................................................................................................. 5!
2.5 MARKNADISERING AV UNIVERSITET ............................................................................................. 6!
2.6 SAMMANFATTNING AV TEORETISK REFERENSRAM ....................................................................... 6!

3 METOD ............................................................................................................................................... 8!
3.1 STUDIENS UTFÖRANDE .................................................................................................................. 8!
3.2 VAL AV STUDIEOBJEKT .................................................................................................................. 9!
3.3 VAL AV RESPONDENTER .............................................................................................................. 10!
3.4 BEHANDLING PRIMÄRDATA ......................................................................................................... 10!

4 ANSTÄLLNINGSBARHET OCH ARBETANDE STUDENTER .............................................. 12!
4.1 TIDIGARE FORSKNING OCH UNDERSÖKNINGAR ........................................................................... 12!

4.1.1 Tidigare granskning av anställningsbarhet vid Uppsala universitet ................................... 12!
4.1.2 Tidigare forskning gällande arbetande studenter ................................................................ 13!
4.1.3 Studenters undersökta efterfrågan ....................................................................................... 13!

4.2 UPPSALA UNIVERSITETETS FÖRUTSÄTTNINGAR .......................................................................... 15!
4.3 ANSTÄLLNINGSBARHET OCH STUDENTER SOM ARBETAR VID SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA 
FAKULTETEN VID UPPSALA UNIVERSITET ......................................................................................... 16!

4.3.1 Definition och tolkning av begreppet anställningsbarhet .................................................... 16!
4.3.2 Strategier för anställningsbarhet ......................................................................................... 16!
4.3.3 Universitetets roll & ansvar ................................................................................................. 17!
4.3.4 Problematik .......................................................................................................................... 18!
4.3.5 Praktiska inslag .................................................................................................................... 18!
4.3.6 Samverkan med studenter .................................................................................................... 19!
4.3.7 Samverkan med näringslivet ................................................................................................ 20!
4.3.8 Synen på studenter som arbetar vid samhällsvetenskapliga fakulteten vid Uppsala 
universitet ...................................................................................................................................... 20!

5 ANALYS ............................................................................................................................................ 22!
6 SLUTSATS ........................................................................................................................................ 25!

6.1 FÖRSLAG TILL FRAMTIDA FORSKNING ......................................................................................... 25!
7 KÄLLFÖRTECKNING ................................................................................................................... 27!
BILAGA 1. INTERVJUGUIDE ......................................................................................................... 33!

 



 1 

1 INLEDNING 
Inom nyinstitutionell teori argumenteras det för att organisationer påverkas av sin institutionella 

miljö (Meyer & Rowan 1977; Eriksson-Zetterquist, Kalling & Styhre 2011), och att dess 

överlevnad är beroende av hur väl de lyckas framstå som rationella och legitima. Men att 

framstå rationell och legitim är inte helt okomplicerat. Nya krav uppstår ständigt i takt med att 

förändringar sker i samhället, både på lokal, internationell och global nivå samtidigt som 

styrande normer lever kvar. En typ av organisation som verkar besitta förmågan att anpassa sig 

efter förändringar i sin institutionella miljö, och som lyckats överleva i över åtta århundraden, 

är universitet (Engwall 2015). Men även universiteten ställs idag inför allt fler krav från sin 

omgivning (Wedlin & Pallas 2017), och styrs utifrån förutsättningar liknande dem på en 

konkurrensutsatt marknad (Arensmeier & Lindén 2014; Engwall 2015). Till skillnad från 

företag, vars huvudsyfte i många fall är att generera vinst, så har universitet ett annat syfte 

(Engwall 2015). Utöver att ge bildning måste universitet även skapa prestige för att attrahera 

studenter, forskare, lärare och även finansiering (ibid.). I praktiken visar sig studenternas 

förändrade roll i och med deras ökade benägenhet att ställa serviceinriktade krav på läroverk, 

samt i studenternas ökade förväntan att kunna erbjudas skräddarsydda lösningar vid 

genomförandet av utbildningen (Arensmeier & Lindén 2014).  

I och med Bolognaprocessen, ett samarbete som syftar till att öka kvaliteten på högre 

utbildningar i Europa, uppkom ett fokus på att skapa anställningsbara studenter för att fylla 

bristen på välutbildad personal i de deltagande länderna, bland annat Sverige (UHR 2017). 

Anställningsbarhet ansågs, enligt Bolognaprocessens definition, innebära att studerande vid 

universitet och högskolor skulle ha möjligheten att få, och upprätthålla, en kvalificerad 

sysselsättning vid examen, samt inneha förutsättningarna att röra sig inom arbetsmarknaden. 

Ett sätt att uppnå detta är, enligt Bolognaprocessen, att integrera praktik i universitets- och 

högskoleutbildningar (UHR 2017).  

En trend som studerats i USA, Australien samt stora delar av Europa är heltidsstuderandes 

ökade benägenhet att välja att arbeta både på hel- och deltid vid sidan av sina studier (Curtis & 

Shani 2002; Nonis & Hudson 2006; Lucas & Lammont 1998; Ford et al. 1995). Statistik tyder 

på att denna efterfrågan även är aktuell bland heltidsstuderande i Sverige (Svenskt Näringsliv 

2013; SCB 2007). Den näst största anledningen till att studenter väljer att arbeta är, efter att 

tjäna pengar, att införskaffa sig arbetslivserfarenhet inför examen (ibid.). En ämnesgrupp som 

har ett särskilt stort behov av att skapa konkurrensfördelar inför examen är studerande vid 

utbildningar som inte leder till någon yrkesspecifik titel, detta då det är särskilt utmanande för 
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denna grupp att hitta ett arbete som kan anses ha relevans för studieområdet efter examen (SCB 

2007). Enligt statistik från Universitetskanslersämbetet (2015) är det även denna grupp 

studenter som väljer att lägga mindre tid på sina studier till förmån för arbete vid sidan av 

studierna. Fackföreningen Jusek, vilka har merparten medlemmar inom ämnen som leder till 

en icke yrkesspecifik examen, anger att nio av tio medlemmar vill ha ett studierelevant arbete 

att kombinera med sina heltidsstudier (Jusek 2015). För denna grupp studenter angivs arbete 

parallellt med studierna vara den enda möjligheten att skapa arbetslivserfarenheter under 

studietiden då möjligheterna till praktik inom utbildningen är små (ibid.).  

Då ett ökat antal svenska heltidsstuderande vid utbildningar som leder till en icke 

yrkesspecifik examen väljer att arbeta parallellt med sina studier, så kan det argumenteras för 

att arbetslivserfarenhet enligt dessa studenter är en väg att gå för att uppnå anställningsbarhet 

vid examen. Det kan därmed anses vara intressant att ur ett organisatoriskt perspektiv undersöka 

hur svenska universitet arbetar med anställningsbarhet vid utbildningar som inte leder till någon 

yrkesspecifik examen, och hur de har uppfattat den eventuella trenden att allt fler studenter 

väljer att arbeta parallellt med heltidsstudierna. Då uppsatsen begränsas av en relativt kort 

tidsram har valet gjorts att endast studera ett specifikt universitet. Det universitet som valts för 

studien är Uppsala universitet. 

Syftet med denna uppsats är att utveckla en djupare förståelse kring hur Uppsala universitet 

arbetar med anställningsbarhet, samt hur utformningen av utbildning påverkas av att studenter 

i större utsträckning väljer att arbeta vid sidan av sina heltidsstudier.  

1.1 Frågeställningar 
– Hur tolkar representanter från den samhällsvetenskapliga fakulteten vid Uppsala universitet 

begreppet anställningsbarhet, och hur arbetar de med anställningsbarhet? 

– Hur påverkas utformning och planering av utbildning utifrån efterfrågan på praktisk 

erfarenhet från studenter? 
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2 TEORETISK REFERENSRAM 

2.1 Anställningsbarhet och perspektiv på högre utbildning 
Begreppet anställningsbarhet är komplext och svårmätbart, och många olika förklaringar av 

begreppet förekommer (Nilsson & Viberg 2017). Trots differenserna i definitionen så används 

begreppet frekvent i svensk och europeisk utbildnings- och arbetsmarknadspolicy (ibid.). Att 

begreppet är svårtolkat leder till att det blir svårt för de som ska applicera begreppet att ha en 

föreställning och vad som ska förändras (ibid.). Enligt Nilsson och Viberg (2017) finns tre 

perspektiv på anställningsbarhet relaterat till högre utbildning. Det första är nyttoperspektivet 

som innebär att den främsta uppgiften som högre utbildning har är att vara del i utvecklingen 

av individer som är “nyttiga”, vilket menas att individerna blir nyttiga i arbetslivet. Det är, enligt 

nyttoperspektivet, färdigheter som krävs och efterfrågas på arbetsmarknaden som ska läras ut 

och examineras. Det andra perspektivet benämns konkurrensperspektivet och inom det ligger 

fokus på att högre utbildning skapar individer som särskiljer sig från de som ej genomgått 

utbildningen. De meriter som individen får, i form av examensbevis eller betyg är av högre vikt 

än de kunskaper eller färdigheter som individen lärt sig under utbildningen. Det tredje 

perspektivet, bildningsperspektivet, menar att utbildning innebär något mer än att “enbart vara 

nyttig” (ibid.), att utbildning tjänar ett högre syfte där utbildningens mål utgår från 

institutionella ideal om “den bildade människan”. Inom perspektivet förespråkas kunskap över 

information och det finns en farhåga över att utbildning tagit steget mot att bli mer instrumentell 

och “användbar” (Nilsson & Viberg 2017).  

2.2 Nyinstitutionell teori 
Under den senare delen av 1970-talet fick den institutionella teorin större utrymme inom 

organisationsteorin och en ny inriktning inom ämnesområdet växte fram (Eriksson-Zetterquist, 

Kalling & Styhre 2011). Denna nya inriktning kom att kallas för nyinstitutionell teori och är en 

vidareutveckling av den tidiga institutionella teorin. I likhet med sin föregångare argumenterar 

den nyinstitutionella teorin för att organisationer inte styrs helt av ekonomisk rationalitet och 

formella mål utan istället påverkas av sin institutionella miljö (ibid.). Ett perspektiv inom den 

nyinstitutionella teorin som fått stort genomslag inom organisationsteorin är perspektivet om 

formella strukturer och myter som presenterades i en artikel av Meyer och Rowan (1977). I 

artikeln argumenterar Meyer och Rowan för att organisationer endast tror sig handla utifrån 

formella strukturer byggda på rationalitet men i själva verket styrs de av samhälleliga 

förväntningar. Meyer och Rowan (1977) argumenterar även för hur socialt skapade 

förväntningar i institutionella miljöer kan ses som myter, vilka utgör stora delar av de formella 
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strukturer som organisationer styrs och påverkas av. Myterna tillskrivs fördelen att de ger 

organisationer legitimitet, stabilitet och resurser vilka ökar organisationens chans att överleva 

(Meyer & Rowan 1977) och sprids ofta över generationer och mellan organisationer.  

I senare arbeten inom nyinstitutionell teori tas mytperspektivet upp tillsammans med 

begreppet organisationsrecept (Røvik 2004; Christensen et al. 2007). Organisationsrecept 

beskrivs av Røvik (2004) som institutionaliserade standarder som organisationer följer i syfte 

att framstå som effektiva, moderna och rationella (ibid.). De institutionaliserade 

organisationsrecepten, eller institutionaliserade standarderna definieras som “ett legitimerat 

recept på hur man bör utforma delar av en organisation.” (Røvik 2004, s.13). Populära recept 

får ofta stor kraft och kan utlösa “omfattande reformaktiviteter och användande av resurser” 

(Røvik 2004, s. 24). Även kvalitetsstyrning har benämnts som exempel på organisationsrecept 

(Røvik 2004) och studier av olika ackrediteringssystem inom skolväsendet (Sahlin & Wedlin 

2008; Wedlin 2006) har visat hur vissa recept i princip kan bli tvingande för organisationers 

överlevnad i sin institutionella miljö. 

Organisationsrecept (Christensen et al. 2007) och myter (Meyer & Rowan 1977) tillskrivs båda 

ha dilemmat att de inte alltid tillämpas fullt ut av organisationen då vägen mot legitimitet kan 

hamna i konflikt med organisationens uppsatta mål för effektivitet. Det medför att det kan ske 

en löskoppling (decoupling) mellan aktiviteter (Meyer & Rowan 1977) inom organisationen 

som medför att de myter och recept som sägs användas av organisationen blir likt ett spel för 

gallerierna (window dressing) (Christensen et al. 2007).  

2.3 Isomorfism och dess påverkan på styrning av universitet  
Organisationers tendens att anta likartade karaktärsdrag uppstår då de applicerar eller anpassar 

sig efter institutionella regler, vilket Meyer & Rowan (1977) benämner isomorfism. DiMaggio 

och Powell (1983) förklarar vidare institutionell isomorfism som homogeniteten som uppstår 

mellan organisationer som driver likartad verksamhet när de, genom påtryckningar sinsemellan, 

strävar mot legitimitet. Denna typ av institutionellt tryck kan enligt DiMaggio och Powell 

(1983) uppstå genom tre olika typer av krafter: tvingande, härmande samt normativa. 

Tvingande isomorfism ökar genom att organisationer är tvingade att anpassa sig efter 

institutionellt tryck, bland annat tvingande lagar och regler. Då organisationer imiterar andra 

framgångsrika organisationer vid utformning av modeller och strukturer skapas härmande 

processer, vilket gör att organisationer formas till mer likartad karaktär. Slutligen kan 

homogenitet skapas då formell utbildning och professionella nätverk leder till likartad 
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kompetens inom respektive verksamhetsfält, vilket DiMaggio och Powell (1983) benämner 

som normativa påtryckningar.  

De tre krafterna som DiMaggio och Powell (1983) identifierat - de tvingande, härmande 

och normativa -  argumentera Engwall (2016) kan appliceras för att påvisa vilka krafter som 

påverkar styrningen av universitet. Engwall menar att universitet styrs utifrån aktörer i form av 

(1) lagstiftare som driver igenom lagar och regler, i form av exempelvis högskolelagen och 

högskoleförordningen, samt utifrån “transnationella beslut” (Engwall 2016, s. 30) och 

utbytesprogram som exempelvis Bolognadeklarationen. Vidare gör Engwall parallellen mot hur 

(2) marknadsaktörer inom likartade fält styr universitet mot homogenitet (ibid.) då de 

konkurrerar om studenter, medarbetare och finansiella resurser. Den tredje aktören som 

Engwall belyser som styrande för universitet är “medlemmar av det vetenskapliga samhället” 

som agerar (3) granskare och är de aktörer som kontrollerar att universitet upprätthåller 

etablerade normer. Engwall illustrerar (se figur 1) hur organisationer behöver bemöta de 

signaler som aktörerna ställer för att undvika de risker som kan uppstå.  

 

Aktör Lagstiftare Marknadsaktörer Granskare 

Kraft Tvingande Mimetisk Normativ 

Signaler Regler Förebilder Normer 

Svar Lydnad Imitation Anpassning 

Risk Straff Nedläggning Skandalisering 

 

Figur 1. Tre slag av styrning (Engwall 2016, s. 30) 

2.4 Legitimitet 
Det finns många olika definitioner och perspektiv av legitimitet. Enligt internationella 

encyklopedin för organisatoriska studier (DeJordy & Jones via SAGE 2008) anses definitionen 

av legitimitet som skapats av Mark Suchman (1995) som den mest omfattande. Enligt Suchman 

(1995, s. 574) kan legitimitet definieras som “den generella uppfattning eller antagande om att 

en handling är önskvärd, korrekt eller lämplig inom något socialt konstruerat system av normer, 

värderingar, övertygelser och definitioner”. Inom den sociologiska arenan kopplas legitimitet 

ofta samman med Max Weber och dennes tre typer av legitim auktoritet. Genom detta 

perspektiv förklaras en organisations auktoritet som legitim om den upplevs som giltig och 

förpliktigande av dem som underkastas den med betoning på att den ska upplevas som 
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förpliktigande och moraliskt giltig och inte enbart som något tvingande (Engdahl & Larsson 

2011).  

Suchman (1995) argumenterar även för att litteraturen om legitimitet ur ett organisatoriskt 

perspektiv är uppdelat i två läger. Det ena förespråkar legitimitet med en strategisk ansats som 

menar att legitimitet är något avsiktligt skapat, kalkylerat och som är kontrollerat av de som 

styr organisationen. Den andra sidan har istället en institutionell ansats där legitimitet inte är ett 

valbart verktyg för ledningen utan en socialt konstruerad övertygelse som kan beskrivas som 

synonymt med institutionalisering (ibid.).  

Vidare argumenteras det i senare arbeten (Ruef & Scott 1998) att en mer multidimensionell 

modell skulle vara gynnsam när man hanterar legitimitet. Legitimitet menas vara mer nyanserat 

vid en närmare anblick än vad som tidigare har beskrivits, då legitimitet kan uppstå ur olika 

källor, vara behövd i större eller mindre utsträckning på olika nivåer, vara påverkade av olika 

institutionella inslag samt ha olika effekter i olika omgivningar (ibid.). 

2.5 Marknadisering av universitet 
Organisationer inom offentlig sektor i Sverige kännetecknas i allt högre grad av en strävan mot 

effektivitet, produktivitet och kundnöjdhet (Haque 1999; Lindén 2010 se Arensmeier & Lindén 

2014). Företagsstrukturer har kommit att påverka den akademiska världen och universitet i 

Skandinavien har genomgått ett skifte från att påverkas huvudsakligen av statligt tryck, till att 

i allt större utsträckning påverkas av krafter liknande de på en konkurrensutsatt marknad 

(Engwall 2015). Det hävdas även att svenska universitet ur ett organisatoriskt perspektiv 

behöver bli mer anpassningsbara och attraktiva. Kritik har riktats mot att universitet inte är 

tillräckligt ekonomiskt effektiva, tillräckligt snabba på att bemöta behoven från 

arbetsmarknaden och inte tillräckligt innovativa när det kommer till samspelet med omgivande 

samhälle (Wedlin & Pallas 2017). Som organisation verkar universitet behöva utvecklas mot 

att bli mer styrbara och rationella för att möta de förväntningar som ställs från samhället olika 

intressenter i form av studenter, näringsliv och staten (ibid.). Studier som gjorts kring hur 

universitet påverkas utifrån olika klassificeringssystem visar även att det inom den akademiska 

världen sker en liknande isomorfism som skett hos företagsliknande organisationer, då idéer 

för utbildningsupplägg sprids mellan lärosäten, imiteras och slutligen påverkar själva 

organiseringen av lärosätet (Wedlin 2006; 2007).  

2.6 Sammanfattning av teoretisk referensram 
Anställningsbarhet är ett komplext begrepp som ger uppskov till breda tolkningar men används 

likväl i utformningen av svensk högre utbildning (Nilsson & Viberg 2017). Beroende på vilket 
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perspektiv som prioriteras, nytto-, konkurrens- eller bildningsperspektivet, kan det få olika 

effekter gällande vilka strategier som appliceras för att uppnå anställningsbarhet (ibid.).  

Organisationer är enligt den nyinstitutionella teorin inte helt rationella utan styrs utifrån 

socialt konstruerade förväntningar på vad som anses vara rationellt (Meyer & Rowan 1977). 

Genom att anpassa sig till sin institutionella miljö kan organisationer uppnå legitimitet vilket 

kan öka organisationens chanser att överleva (Meyer & Rowan 1977; Eriksson-Zetterquist, 

Kalling & Styhre 2011). Ett sätt för organisationer att uppnå legitimitet är genom användning 

av institutionaliserade organisationsrecept (Christensen et al. 2007; Røvik 2004). Ett dilemma 

kan dock uppstå om recepten endast integreras i vissa av organisationens aktiviteter och 

innehållet därmed urholkas och endast blir en ytlig framställning synlig för omgivningen (ibid.). 

Vid anpassning till institutionella regler kan organisationer bli mer homogena (Meyer & Rowan 

1977) vilket även kan ske då organisationer inom samma fält utsätter varandra för påtryckningar 

sinsemellan i strävan mot legitimitet (DiMaggio & Powell 1984). Påtryckningar mellan 

organisationer kan uppstå genom tvingande processer, härmande processer eller normativa 

påtryckningar (DiMaggio & Powell 1984). Homogenitet kan förekomma både mellan 

universitet och vinstdrivande företag (Engwall 2015), samt mellan universitet sinsemellan 

(Wedlin 2006; 2007). Kritik har riktats mot universitet då de ansetts behöva bli mer styrbara 

och rationella (Wedlin & Pallas 2017), och det svenska högskoleväsendet har under senare år 

blivit allt mer influerat av krafter likt de som verkar inom den privata sektorn (Engwall 2015).  
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3 METOD 

3.1 Studiens utförande 
Då studien hade ett utforskande syfte valdes en kvalitativ ansats. Enligt (Rosengren & Arvidson 

2002) lämpar sig kvalitativa ansatser vid utforskande studier där målet är att nå en djupare insikt 

kring ett fenomen. För att besvara syftet och frågeställningarna genomfördes semistrukturerade 

intervjuer som kompletterades med sekundärdata i form av tidigare forskning och 

undersökningar relaterade till ämnet. Intervjuerna valdes att genomfördas med en 

semistrukturerad intervjuteknik, då tekniken möjliggör för respondenten att med egna ord 

beskriva sina upplevelser (Bryman & Bell 2011). Den semistrukturerade intervjutekniken 

valdes även för att det passar den oerfarne forskaren då den förhindrar att samtalet leds in på, 

för ämnet, irrelevanta sidospår (Rosengren & Arvidsson). Intervjuguiden användes vid samtliga 

intervjuer och återfinns i sin helhet i bilaga 1.  

Intervjuerna genomfördes enskilt med en respondent i taget. Antalet respondenter, datum, 

tidsåtgång samt antal transkriberande ord illustreras i tabell 1.  

 

Tabell 1. Översikt över respondenter och insamlad primärdata 

Respondenter Datum för 

intervju 

Tidsåtgång för intervju Antal transkriberande 

ord 

R1 2018-05-03 45 minuter 6106 st 

R2 2018-05-07 50 minuter 6866 st 

R3 2018-05-07 43 minuter 6076 st 

R4 2018-05-08 24 minuter 2710 st 

R5 2018-05-14 47 minuter 6945 st 

 

Under intervjuerna förde en av författarna samtalet, medan den andra gjorde anteckningar för 

att främja fokus och att alla intryck under intervjun noterades. I Bilaga 1 presenteras den 

introduktion som respondenterna fick vid inledandet av intervjun gällande sekretess, 

undersökningens syfte, samt en kortfattad bakgrund till varför respondenten valts ut. Med 

respondentens godkännande spelades intervjuerna in i syftet att underlätta transkribering av 

intervjuerna, och respondenten informerades om att dennes svar behandlas anonymt i studien. 

Anonymitet ansågs underlätta samtalets öppenhet i respondenternas svar.  

Intervjuguiden (se Bilaga 1) utgick från två övergripande teman; anställningsbarhet samt 

heltidsstuderande som arbetar. Intervjuerna inleddes med frågan om vilken roll respondenten 
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innehar där denne har insyn i organisering av utbildning. Frågan ställdes i syftet att få kunskap 

om respondentens möjligheter att påverka utbildningen inom dennes ämnesområde. Då 

begreppet anställningsbarhet har ansetts vara ett komplext och svårmätbart begrepp (Nilsson & 

Viberg 2017) så följde frågan om hur respondenten definierar begreppet anställningsbarhet. 

Fortsatt ställdes undersökande frågor gällande strategier för anställningsbarhet, samt 

utbildningens upplägg och planering i syftet att få en bättre bild av hur arbetet med 

anställningsbarhet visar sig i praktiken. Även studenters och näringslivets efterfrågan gällande 

upplägg och planering undersöktes under intervjun, samt om kraven från studenter respektive 

näringslivet enligt respondenten har förändrats. Anledningen till att frågor om studenter och 

näringsliv togs upp var att få insyn i hur respondenten uppfattar de perspektiv som presenteras 

i empirin; studenters- och näringslivets. 

Inför analysen av insamlade intervjudata transkriberades intervjuerna i sin helhet. Valet 

gjordes att exkludera överflödiga inslag, som exempelvis skratt, då det inte ansågs vara relevant 

för att besvara studiens frågeställning. De transkriberade intervjuerna analyserades gemensamt 

av författarna. Intervjuerna bearbetades från början till slut, en respondent i taget, där partier av 

texten markerades utifrån temat “Anställningsbarhet” och temat “Studenter som arbetar”. Efter 

att materialet förts in under respektive tema delats de sedan in i underkategorier, i syftet att på 

ett överskådligt sätt kunna jämföra hur de olika respondenterna svarat utifrån de valda 

kategorierna.  

3.2 Val av studieobjekt 
Universitet är en av de organisationer som lyckats överleva över tid trots stora förändringar i 

sin institutionella miljö (Engwall 2015) och trots påverkas av institutionella krafter (Engwall 

2016). Universitet är därmed ett intressant studieobjekt för att undersöka hur dessa 

organisationer arbetar med att anpassa sig efter nya förutsättningar i sin omgivning.  

  Som nämnts i inledningen av uppsatsen kommer endast ett svenskt universitet att 

undersökas, Uppsala universitet. Som nordens första universitet grundades Uppsala universitet 

år 1477 och är idag rankat som ett av världens 100 främsta universitet (Uppsala universitet 

2018), vilket innebär att universitetet visat på en förmåga att kunna möta institutionella krav. 

Uppsala universitet har även ett uttalat mål gällande anställningsbarhet (Uppsala universitet 

2006) samt har tidigare varit objekt för granskning gällande anställningsbarhet (Riksrevisionen 

2009). Det är därav intressant att undersöka hur Uppsala universitet arbetar med att anpassa sig 

till omvärldens förutsättningar, samt hur universitetets organisering påverkas av de olika krav 

som ställs av intressenter gällande anställningsbarhet.   
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3.3 Val av respondenter 
Då studien ämnar undersöka organisering av utbildningar inom den samhällsvetenskapliga 

fakulteten, där fenomenet med ökat antal arbetande heltidsstuderande har identifierats, så 

rådfrågades kansliet för Humaniora och Samhällsvetenskap vid Uppsala universitet 

(HumSam-kansliet) gällande vilka personer som har bäst insyn i organisering av utbildning 

vid den samhällsvetenskapliga fakulteten. Även den Samhällsvetenskapliga fakulteten 

rådfrågades för att säkerställa att de delade HumSam-kansliets bild av vilka respondenter som 

var bäst lämpade att svara på frågorna kopplade till undersökningens syfte. Genom att 

rådfråga både den Samhällsvetenskapliga fakulteten och HumSam-kansliet angående lämpliga 

kandidater för den kvalitativa studien ansågs validiteten i valet av respondenter öka. Både 

HumSam-kansliet och den samhällsvetenskapliga fakulteten gav rådet att de mest passande 

respondenterna var studierektorer samt programsamordnare vid den samhällsvetenskapliga 

fakulteten. Alla studierektorer och programsamordnare vid den samhällsvetenskapliga 

fakulteten kontaktades därav via mail där syftet med studien framgick tillsammans med en 

förfrågan om att deltaga i intervju. De deltagande respondenterna har med bakgrunden som 

presenterats ovan insyn i, och ansvar för, planering av utbildning samt uppföljning av 

utbildning vid deras respektive institutioner och utbildningsprogram. Det var av vikt vid 

urvalsprocessen att de respondenter som valdes hade insyn i utbildningar som ledde till 

generell och icke yrkesspecifik examen. En eventuell brist med den empiriska 

undersökningen som genomförts är att alla institutioner inte är representerade, då ett antal 

institutioner valde att ej medverka i studien.  

3.4 Behandling primärdata 

Innan intervjutillfällena skrev författarna upp innehavda förutfattade meningar kring vad som 

skulle framkomma under intervjuerna. Momentet ansågs vara av vikt då författarna i egenskap 

av att vara studenter vid studieobjektet kunde besitta förutfattade meningar och åsikter utifrån 

det egna studentperspektivet. Syftet med att tidigt identifiera de innehavda förutfattade 

meningarna var att på så viss skänka objektivitet till det inhämtade empiriska materialet.  

Något som uppfattades problematiskt under intervjuerna var vissa respondenters tendens 

att ändra uppfattning under intervjuns gång, vilket kunde leda till motsägelsefulla påståenden 

från en och samma respondent. För att undvika att detta skulle påverka reliabiliteten av 

primärdatan så markerades det tydligt under transkriberingen av intervjuerna vilka påståenden 

som eventuellt kunde uppfattas som motsägelsefulla i relation till vad respondenten tidigare 

nämnt under intervjun. Vid de tillfällena då författarna upptäckte motsägelsefulla påståenden 
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redan vid intervjutillfället följdes detta upp muntligen i samtalet för att stämma av betydelsen 

av respondentens mening. För att styrka undersökningens reliabilitet har en pågående kritisk 

diskussion kring val av tillvägagångssätt förts mellan författarna, med stöd av handledare och 

opponenter under arbetets gång.  
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4 ANSTÄLLNINGSBARHET OCH ARBETANDE STUDENTER 

4.1 Tidigare forskning och undersökningar 

4.1.1 Tidigare granskning av anställningsbarhet vid Uppsala universitet 

I en granskning, genomförd av Riksrevisionen (2009:28), kartlades och identifierades berörda 

myndigheters insatser för att främja anställningsbarheten hos studenter (RiR 2009:28). Fyra 

lärosäten granskades, varav ett var Uppsala universitet, och intervjuer genomfördes med 

företrädare från styrelsen, universitetsledningen, den operativa ledningen, den akademiska 

senaten samt olika centrala funktioner inom lärosätet. Även representanter från studentkåren 

intervjuades för att ge studenternas perspektiv (Riksrevisionen 2009). Vid granskningen visade 

det sig att det vid Uppsala universitet, från ledningens sida, “lagts ner ett betydande arbete för 

att etablera” den tolkningen av anställningsbarhet som utgår från den definition av begreppet 

som används inom Bolognaprocessen (Riksrevisionen 2009) och att det från universitetets sida 

lagts ner möda på att ge begreppet en ändamålsenlig innebörd. Vidare drogs slutsatsen att 

flertalet av de intervjuade på central nivå hade splittrade åsikter om vad begreppet 

anställningsbarhet innebar och att det på fakultets- och institutionsnivå fanns skilda åsikter 

kring begreppet. Enligt granskningen framhöll vissa representanter från fakultets- och 

institutionsnivå att det breda begreppet var bra och att det skulle ses som en självklarhet att 

sträva efter att göra studenter redo för arbetslivet. Vidare menade andra representanter från 

samma instans att begreppet anställningsbarhet inte bör ges allt för stort utrymme till fördel för 

nyttoperspektivet då ett “mer långsiktigt perspektiv” med betoning på det breda 

grundkunskaperna bör värderas. Från den centrala studie- och karriärvägledningen belystes 

vikten av att “tänja, vrida och vända” på begreppet för att skapa tydlighet för studenter den vikt 

som även de generella färdigheterna har för anställningsbarheten och att det inte enbart är med 

hjälp av praktik som anställningsbarhet kan uppnås. Ur granskningen framkom även att en viss 

motsättning mellan begreppet anställningsbarhet och bildningsidealet fanns vid lärosätet, även 

om det inte skylldes på begreppet i sig, utan mer gällde en farhåga att begreppet skulle kunna 

hamna i konflikt med bildningsidealet om det tolkades som någon som direkt skulle svara på 

kraven från omvärlden (ibid.). Från studentrepresentanternas perspektiv ansågs det att de inom 

den akademiska världen behövde förstå att det för merparten av studenter inte fanns en framtid 

inom akademin och att även om bildning skall vara ett universitets huvudverksamhet så behöver 

de akademiska färdigheterna motiveras för studenterna. Genom att göra det förståeligt för 

studenterna vikten av de generella kunskaperna i det långa loppet skulle en större motivation 

uppnås. 
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4.1.2 Tidigare forskning gällande arbetande studenter  

I USA och Storbritannien har antalet studerande som väljer att arbeta parallellt med sina studier 

ökat under de senaste decennierna (Curtis & Shani 2002; Nonis & Hudson 2006; Lucas & 

Lammont 1998; Ford et al. 1995). Samma fenomen kan ses i flertalet länder i övriga Europa, 

samt i Australien (Long & Hayden 2001; Euro Student 2000 se Bradley 2006). Majoriteten av 

studierna som behandlar ämnet har genomförts med fokus deltidsarbete vid sidan av studierna, 

men det finns indikationer på att även antalet studenter som arbetar heltid vid sidan av sina 

studier har ökat (Nonis & Hudson 2006). 

Vanligtvis är finansiering den största anledningen till att studenter väljer att arbeta parallellt 

med sina studier (Lucas & Lammont 1998; Moreau & Leathwood 2006), och undersökningar 

har genomförts med skiljaktiga meningar kring huruvida detta val påverkar studieresultaten 

eller ej. Medan vissa studier betonar sambandet mellan studenters val att arbeta och försämrade 

studieresultat (Nonis & Hudson 2006; Curtis & Shani 2002), pekar andra på att utfallet beror 

på anställningens omfattning (Bradley 2006) eller att arbete på deltid vid sidan av studierna inte 

har någon bevisad effekt på de akademiska resultaten (Wang et al. 2010; Darolia 2014). 

Även de positiva effekter som kan uppstå då studenter väljer att engagera sig i arbete 

parallellt med studierna har studerats. Förutom den tidigare nämnda ekonomiska fördelen så 

antyder forskning att arbete vid sidan av studierna ger värdefulla kompetenser inför arbetslivet, 

bidrar till ett stärkt självförtroende, samt ger insyn i relevanta affärsområden (Curtis & Shani 

2002). Att arbeta vid sidan av studierna anses även kunna leda till positiva sociala effekter i 

form av nätverkande med aktörer inom näringslivet, samt värdefulla erfarenheter inför framtida 

inträde på arbetsmarknaden (Wang et al. 2010; Lucas & Lammont 1998). I Sverige har ingen 

tidigare forskning hittats inom ämnet även om studier och undersökningar som gjorts (UKÄ 

2015; Jusek 2012; Jusek 2013; Svenskt näringsliv 2013) indikerar att fenomenet med ökat antal 

studenter som arbetar parallellt med sina studier även förekommer i Sverige. 

 4.1.3 Studenters undersökta efterfrågan 

Jusek är ett fackförbund som företräder studenter och yrkesverksamma med utbildning om 

minst 180 eller 120 högskolepoäng i juridik, ekonomi, systemvetenskap, beteendevetenskap, 

media och kommunikation eller samhällsvetenskap, samt de studerande som har för avsikt att 

avlägga examen inom något av ovanstående ämnen (Jusek 2018a). Fackförbundet ingår i 

Sveriges Akademikers Centralorganisation och har ca 86 000 medlemmar vilket gör dem till 

ett av de största akademikerförbunden (Jusek 2017). Juseks vision är ”att stärka medlemmarnas 
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konkurrenskraft och ställning i arbetslivet under hela karriären” (Jusek 2018b) och driver aktivt 

ett politiskt arbete där en punkt är att underlätta steget mellan utbildning och arbetsliv (Jusek 

2018c). Sedan slutet av 60-talet har Jusek årligen1 genomfört arbetsmarknadsundersökningar 

bland nyexaminerade akademiker i syfte att undersöka hur utbildning och arbetsmarknad ser ut 

för de yrkesgrupper de företräder (ibid.). I arbetsmarknadsundersökningen från 2013 (Jusek 

2013) framhöll Juseks dåvarande VD Louise Adelborg att: 

      
Högskolor och universitet måste bli bättre på att informera om arbetsmarknaden, att skapa 

kontaktytor med arbetslivet, att ge utrymme för praktiska inslag under studietiden och att inspirera 

till att starta eget. Att samverka med det omgivande samhället ingår i lärosätenas uppdrag. Dessutom 

är främjad anställningsbarhet ett övergripande mål i den europeiska Bolognaprocessen, som Sverige 

har skrivit under. (Louise Adelborg 2013, Jusek) 
      

Citatet visar att det från Juseks perspektiv, vilka företräder studenterna, finns utrymme för 

förbättring gällande steget mellan utbildning och arbetsliv. I rapporten framkom det att 

informationen från högskolor och universitet angående vilka arbeten som utbildningarna kan 

leda till är bristande och endast 12 procent av de deltagande i undersökningen uppgav att de fått 

arbete via universitet eller högskolan. Denna övergång via universitet eller högskola uppgavs 

ha skett via till exempel praktik, uppsatser eller kontaktdagar. De deltagare som blivit anställda 

den vägen uppgav att arbetet varit mer i linje med den genomgångna utbildningen i fråga om 

kvalificerade arbetsuppgifter och lön. I rapporten ställdes även direkta frågor om praktik i 

utbildningen och 73 procent av de nyexaminerade uppgav att de inte haft praktik inom ramen 

för sin utbildning och att de som fått möjligheten sett den som en värdefull erfarenhet. Liknande 

svar framkom i arbetsmarknadsundersökningen från 2015 (Jusek 2015) då de 73 procent 

minskat till 64 procent men där majoriteten av de deltagande, i likhet med undersökning från 

2013, upplevde att möjligheterna till praktik var bristfällig under studietiden (ibid.). I en separat 

enkätundersökning som genomfördes på initiativ av Jusek (2012) som undersökte vägen mellan 

studier och arbete framgick det att majoriteten av de deltagande studenterna arbetade vid sidan 

av sina studier. I undersökningen uttryckte även deltagarna missnöje över högskolornas arbete 

med samverkan med det omgivande samhället. Merparten av de deltagande studenterna uppgav 

att huvudskälet till deras val att arbeta vid sidan av studierna var att förbättra deras ekonomiska 

situation men att majoriteten ville ha studierelaterat arbete (ibid.). 

                                                
1 1 Från och med år 2013 genomförs dessa undersökningar vartannat år.  
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I en rapport genomförd på uppdrag av SACO studentråd och Svenskt näringsliv 

gällande studenter som arbetar (2013) framkom att antalet studenter som väljer att arbeta vid 

sidan av studierna ökar i Sverige. De två huvudsakliga skälen till att svenska studenter väljer 

att arbeta vid sidan av studierna var enligt rapporten att tjäna pengar för att ha råd med studierna 

samt att få arbetslivserfarenhet inför tiden efter examen. Enligt den statistik som presenterades 

i rapporten, siffror som framtagits av Statistiska Centralbyrån, visade det sig att cirka 60 procent 

av respondenterna arbetade vid sidan av sina studier, och av dessa var cirka 80 procent 

studerande på heltid. Det har på grund av denna ökade trend skett vissa anpassningar både från 

universitetens och arbetslivets sida för att möta behovet i form av karriärsportaler samt 

uppkomsten av företag som är inriktade på studentrekrytering. (Svenskt näringsliv 2013). 

4.2 Uppsala universitetets förutsättningar 
Uppsala universitet regleras i likhet med övriga lärosäten för högre utbildning i Sverige av 

Högskolelagen, Högskoleförordningen, Universitets- och högskolerådets författningssamling 

samt diverse andra lagar och regler som direkt påverkar studenter och anställda vid 

universitetet. Enligt 1 kap. 2 § i Högskolelagen (SFS 1992:1434) har högskolor som har staten 

som huvudman till uppgift att samverka med det omgivande samhället, den så kallade tredje 

uppgiften, utöver uppgiften att ge utbildning och forskning. Studenter ska även ha rätten att 

influera utbildningen som ges och högskolorna ska arbeta för att göra studenterna aktivt 

deltagande i vidareutvecklingen av utbildningen (1 kap. 4 a § i Högskolelagen SFS 1992:1434). 

Vidare ska högskolor som har staten som huvudman säkerhetsställa att deras grundutbildningar 

förbereder studenter på att möta och hantera förändringar i arbetslivet (1 kap. 8 § i 

Högskolelagen SFS 1992:1434). Uppsala universitet måste även förhålla sig till de mål som 

ligger i linje med Bolognaprocessen, ett europeiskt samarbete vars syfte är att främja 

anställningsbarheten och mobiliteten kopplat till högre utbildning i Europa (UHR 2017). Från 

och med 2007 infördes en ny utbildnings- och examensstruktur i Sverige, var syfte var att göra 

den svenska högskoleutbildningen jämförbar med övriga länderna i Bolognaprocessen. Ett 

inslag i Bolognaprocessen som blivit ett viktigt inslag vid utformning av högre utbildning har 

varit begreppet anställningsbarhet (Lindberg 2017). Anställningsbarhet framhölls som en 

prioritet på grund av arbetsmarknadens ökade behov av välutbildad personal och att det ligger 

hos universitet och högskolor att möta behovet (UHR 2017; UKÄ 2017). Praktik i 

utbildningsprogrammen var ett förslag på hur anställningsbarhet kan uppnås som lades fram 

(ibid.). 
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4.3 Anställningsbarhet och studenter som arbetar vid Samhällsvetenskapliga 
fakulteten vid Uppsala universitet 

4.3.1 Definition och tolkning av begreppet anställningsbarhet 

Av intervjuerna framgick att komplexiteten gällande definitionen av begreppet 

anställningsbarhet som Nilsson & Viberg (2017) argumenterar för är aktuell även vid den 

Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Uppsala universitet. Flertalet av respondenterna uppgav 

att de inte hade funderat över hur begreppet anställningsbarhet definieras, samt att det 

upplevdes svårt att definiera begreppet. En av respondenterna förklarande anställningsbarhet 

som: “hur utbildningen ska ge studenterna redskap och kunskaper och förmågor som behövs i 

ett tänkt arbetsliv.” (R3). Respondent 4 beskrev anställningsbarhet på ett liknande vis: 

 
Men det är väl liksom kunskaper och färdigheter som man behöver för att man ska vara attraktiv i 

arbetslivet. Och det beror ju på naturligtvis vad det är för yrke och så. På något vis måste man ju 

vara i samklang med samtiden. (R4) 
 

Respondent 1 betonar hur anställningsbarheten ska leda till ett studierelaterat yrke: “att de ska 

kunna bli anställningsbara i det dem är utbildade till” (R1), medan respondent 5 beskriver 

anställningsbarhet som “hur attraktiv man är på arbetsmarknaden.” (R5). Överlag fanns en 

samklang i respondenternas tolkningar, även om olika aspekter betonades.  

4.3.2 Strategier för anställningsbarhet 

En av respondenterna uppgav att det finns en uttalad strategi för anställningsbarhet vid dennes 

institution, vilket uppgavs vara att erbjuda en bred utbildning som ger grund för att kunna lära 

sig vidare. En av de andra respondenterna kunde inte uppge en konkret strategi gällande 

anställningsbarhet men trodde sig veta att en uttalad strategi för anställningsbarhet fanns, och 

uppgav att jämförelser ofta gjorts mot andra universitet. Tre av respondenterna svarade däremot 

att ingen uttalad strategi fanns kopplat till anställningsbarhet. En av dessa tre respondenter 

betonade dock att det fanns en “outtalad” (R3) strategi som tillämpades vid institutionen. En av 

respondenterna (R5) som inte uppfattade att det fanns någon uttalad strategi för 

anställningsbarhet uppgav att anledningen till detta kunde vara att det höga söktrycket på 

utbildningen minskade incitamenten att lägga upp strategier för anställningsbarhet, och att det 

var något som studenterna själva ansvarade för. En av de tre respondenterna angav att denne 

strävade mot att skapa en specifik utbildning som samverkar med arbetslivet, detta i syftet att 

gynna anställningsbarheten för studenterna. Gemensamt för de tre respondenterna var 

betoningen på vikten av de akademiska färdigheter som utbildningen leder till, bland annat 
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analyskunskaper, samt hur dessa färdigheter är grunden till att studenter vid respektive 

institution blir anställningsbar. 

4.3.3 Universitetets roll & ansvar  

Något som genomsyrar alla intervjuer är frågan kring vad universitetets roll och ansvar 

egentligen är gällande anställningsbarhet. En av de tillfrågade menade att universitet måste 

försöka anpassa sig till vad företagen vill ha, men samtidigt upprätthålla en kritisk syn som 

universitet och analysera om det som företagen efterfrågar är relevant.  

Vikten av de typiskt akademiska färdigheterna, bland annat analysförmåga och kritiskt 

tänkande, är något som alla respondenter tar upp, och det är även ett återkommande ämne under 

intervjuerna. En av respondenterna menade att universitetet inte lär ut hur studenter praktiskt 

ska genomföra sitt jobb, utan att universitetsutbildningen snarare berikar studenten med en 

referensram för att kunna förhålla sig till arbetslivet: ”[...] vi lär ju inte ut hantverk utan vi lär 

ju mer ut förhållningssätt och den typen av ramverk.”(R4). Samma respondent tryckte även på 

hur universitets roll är att bilda, medan arbetslivet spelar en annan roll.  

Det framkom även att utbildningen på en av institutionerna organiseras i syftet att förbereda 

studenterna för att disputera, trots att det enligt respondenten (R5) är få som väljer att gå den 

akademiska vägen. Respondenten berättar även hur det varit diskussioner kring huruvida 

grundutbildning skall bedrivas vid universitetet eller ej, där alternativet skulle vara att endast 

fokusera på master- och forskarutbildning. 

En respondent (R2) menar att anställningsbarhet historiskt sett har varit ett “fult ord” i den 

akademiska världen, samt att det förekommer diskussion kring huruvida anställningsbarhet 

verkligen är universitetets ansvar eller ej. Det framkommer att det finns dem som påstår att 

universitetet har ett högre syfte än att skapa anställningsbarhet. Respondenten menar att det 

diskuterats huruvida universitetet skall forma studenterna till allmänbildade, kritiskt tänkande 

individer, snarare än att sträva mot att tillgodose kraven i företagens rekryteringsannonser. 

Ifrågasättandet av universitetets roll gällande anställningsbarhet härleder respondenten även till 

en rädsla för att kommersiella intressen tar över om företag i för hög utsträckning “släpps in” 

(R2) i den akademiska världen. 

      
Vi ska ju inte beblanda oss med företag och världsliga saker utan vi håller på med utbildning och 

bildning och det finns ett högre syfte än att få in studenter på företag. Så har det ju varit och det är 

ju lite så fortfarande. (R2) 
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Oavsett universitetets roll och ansvar gällande anställningsbarhet så måste universitetet, enligt 

en av respondenterna, vara integrerat med omvärlden. 

      
Det får inte bli så att universitetet är någon slags skyddad verkstad där det händer saker som ingen 

begriper vad det är och vice versa och att när man kommer ut härifrån så är allt främmande, utan att 

man ska ha någon sorts förankring. (R2) 
      

En av respondenterna (R5) belyste även hur denne uppfattade att ansvaret ligger på lärare och 

universitet att i större utsträckning marknadsföra och sälja in varför studenter bör bilda sig och 

lägga tid på de teoretiska studierna, vilket enligt respondenten inte görs 

tillräckligt.  Respondenten menade att studenterna vanligtvis är omedvetna om de fördelar som 

de akademiska färdigheterna, såsom analytiskt och kritiskt tänkande, bidrar till i det långa 

loppet och uttryckte att: “det som man (studenterna) svär över, det är det man (studenterna) 

egentligen har mest nytta av [...] vi (lärare) är dåliga på att kränga det.” (R5). 

4.3.4 Problematik 

Enligt en respondent (R1) var storleken på den branschspecifika marknaden en faktor som 

försvårade arbetet med anställningsbarhet. Respondenten (R1) menade att en stor marknad 

ställer höga krav på att studenter skall ha både en bred kunskap och spetskompetens. Denna 

kombinationen mellan bredd och specialisering var en utmaning för den aktuella institutionen. 

En av respondenterna (R5) framförde en eventuell problematik i incitamentsstrukturen 

kopplat till anställningsbarhet och kvalitet i utbildning. Respondenten menade att incitament 

saknades för att arbeta med anställningsbarhet då ekonomiska effekter ej baseras på kvaliteten 

i utbildningen, utan att det snarare är den forskning som bedrivs som ger ekonomiska fördelar 

för institutionen. Därav ansåg respondenten att arbetet med anställningsbarhet riskerade att bli 

åsidosatt förutsatt att söktrycket på utbildningarna förblev högt. Respondenten reflekterade 

även kring kommunikationen mellan universitet och arbetsmarknad gällande 

anställningsbarhet: 

      
Frågan är då vad är anställningsbarhet? Hur kommuniceras då det mellan utbildningen och 

arbetsmarknaden, bra fråga det vet inte jag riktigt [...]. Förstår arbetsgivaren vad är det han får? Jag 

tror nog inte alla förstår det eller uppskattar det. (R5) 

4.3.5 Praktiska inslag 

En av de representerade institutionerna jobbar aktivt med att införa mer praktiska inslag i 

utbildningen, bland annat genom mer projektbaserade studier i samverkan med företag. Samma 
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institution jobbar även med att kunna erbjuda praktikkurser i framtiden. Respondenten (R3) 

som representerar denna institution upplevde däremot att studenter inte efterfrågar praktik på 

samma sätt längre, denne uppgav dock tidigare i samtalet att “det är klart att de (studenterna) 

vill ha mer praktik, de vill ha mer praktiskt” (R3).  

Efter önskemål från studenterna försöker en av institutionerna inkludera mer casebaserade 

uppgifter i utbildningen. Representanten (R4) för denna institution skulle vilja inkludera mer 

praktiska inslag men uppgav att det är för kostsamt.  

På en av de undersökta institutionerna framkom även att det finns motstridiga åsikter 

angående praktik inom utbildningsprogrammen då det finns olika synpunkter på vad som ger 

mest värde för studenten. Två av de tillfrågade respondenterna representerar masterprogram där 

praktik ingår, något som inte återfinns i kandidatprogrammen. Det framkom att åsikterna internt 

inom en av institutionerna går isär gällande huruvida praktik är ett bra sätt att maximera nyttan 

studenterna får ut av ett utbildningsprogram, och respondenten menar att: “det är ju inte sagt att 

praktik är det bästa sättet att tillägna sig det (anställningsbarhet) (R4)”. 

4.3.6 Samverkan med studenter 

Under intervjuerna framkom det att institutionerna bevakar studenternas efterfrågan främst via 

möten med sammankallade utbildningsutskott samt via genomförande av utvärderingar. 

Huruvida dessa efterfrågningar kan tillgodoses eller ej uppgavs oftast vara en resursfråga. Två 

av respondenterna lyfter hur studenternas förmåga att få igenom förändringar i många fall är 

stora. När det gäller att driva igenom frågor där ledningen är inblandad så uppgav en respondent 

att ledningen ibland lyssnar mer på studenter än lärare.  

      
[...] man slogs mot en överhet tidigare, nu kanske vi slåss tillsammans, mot riksdag, regering eller 

inom universitetet för att driva frågor. Och man lyssnar inte alls nödvändigtvis lika mycket på lärare 

som man lyssnar på studenterna. (R1) 
      

En annan respondent upplevde att studenter borde ha mer åsikter än vad de har. 

Studenternas efterfrågan syns också i praktiken, exempelvis påpekar en av respondenterna (R4) 

att utbildningen inte hade haft lika mycket casebaserade uppgifter om det inte hade kommit 

påtryckningar från studenterna. I majoriteten av intervjuerna framgick att kraven från 

studenterna gällande specialanpassade lösningar gällande scheman och snabb kommunikation 

ökat med tiden.  
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4.3.7 Samverkan med näringslivet 

Ett viktigt resultat av samverkan med näringslivet som framgår av intervjuerna är att denna 

samverkan underlättar arbetet med att anpassa utbildningen efter trender på arbetsmarknaden. 

Genom att samverka med näringslivet kan universitetet få indikationer på förändringar som 

sker på marknaden, vilket enligt en av respondenterna kan underlätta anpassningen av 

kursutbudet. Samverkan med näringslivet sker på liknande sätt vid de olika institutionerna som 

representeras i studien, via alumniföreningar, gästföreläsningar, referensgrupper samt via 

forskare vid institutionen som har projekt ute i verksamheter. Den samverkan som finns med 

näringslivet bygger, enligt majoriteten av respondenterna, på kontakten som finns med tidigare 

studenter, vilka kommer tillbaka till universitetet bland annat för att gästföreläsa. En av de 

deltagande respondenterna uppgav att samverkan med näringslivet är viktig då denne inte är 

säker på att studenternas syn på arbetsmarknadens efterfrågan nödvändigtvis överensstämmer 

med verkligheten. Det framkom även att samverkan med omgivande samhälle “den så kallade 

trejde uppgiften” (R5), i grunden är en viktig uppgift som universitetet har, men att ”man inte 

får några plus för det” (R5).  

4.3.8 Synen på studenter som arbetar vid samhällsvetenskapliga fakulteten vid Uppsala 

universitet 

Alla respondenterna upplevde att majoriteten av studenterna vid deras institution arbetade vid 

sidan av heltidsstudierna. Två respondenter uttryckte även att detta inte är någon trend utan 

något som alltid pågått. En av respondenterna (R1) beskrev hur det ur dennes perspektiv finns 

tre grupper av studenter som arbetar: de som arbetar för att få in pengar och har arbeten som ej 

är studierelaterade, de som arbetar inom ämnet de studerar och en tredje grupp som engagerar 

sig i aktiviteter inom kår- och nationsverksamhet. Samma respondent framhöll även att det är 

vanligare med icke studierelaterade anställningar i början av utbildningen men att det i slutet 

av utbildningen är en jämnare fördelning. På frågan om hur det tagit sig uttryck att studenterna 

arbetat vid sidan av studierna svarade en av respondenterna att det inte är något som studenterna 

“sticker under stolen med” (R3). Tre av respondenterna menade att det till stor del visat sig 

genom en större efterfrågan på att få tillgång till scheman långt i förväg då studenterna behövt 

underlag för att planera in arbete parallellt med studierna. 

 Tre av respondenterna ansåg att ett arbete vid sidan av studierna har en positiv påverkan 

på studenternas anställningsbarhet. I synnerhet ansågs arbetet vid sidan av studierna vara 

positivt i de fall som arbetet var studierelaterat, men även om så inte var fallet. Att ha varit 

engagerad i aktiviteter vid sidan av studierna och kunna visa upp det engagemanget på papper 
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menade två av de intervjuade var fördelaktigt och en av de intervjuade sade sig veta att det 

efterfrågas av arbetsmarknaden: “det är ju väldigt bra att engagerat sig och visat att man kan 

göra någonting samtidigt som man pluggar, och det vet jag att arbetsgivare frågar efter.” (R1).  

När det sedan kom till den problematik och eventuella nackdelar som arbetet parallellt 

med studierna kunde medföra för universitetet, ansåg fyra av de fem respondenterna att det 

stundom gav upphov till frustration och irritation när studenter inte dök upp till planerad 

undervisning på grund av arbete eller liknande aktivitet utanför studierna. En av respondenterna 

uttryckte det som en fråga: “vad är det ni (studenterna) håller på med vid sidan av?” (R2) och 

en av respondenterna påpekade att “de har ju fulltid, 40 timmars studievecka” (R1). Även 

studenterna visade på frustration då ändringar gjordes i schemat, något som från lärarnas sida 

togs upp som problematiskt: “det kan bli enorm frustration för då krockar det med deras 

jobbschema” (R3). Även problematiken med att hitta en balans mellan arbete och studier togs 

upp av två av de intervjuade varvid en respondent (R2) särskilt uttryckte att denne hade 

förståelse för att studenterna arbetar men även menade att det stundtals märktes i resultaten och 

kvaliteten på inlämnade arbeten. En av de intervjuade tog upp att en eventuell negativ risk med 

att studenter arbetar är att det kan leda till “instrumentalisering av studierna” (R5) där studierna 

vid universitetet endast blir något som studenten måste genomgå “mest för att få ett intyg, likt 

körkortet." (R5). 
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5 ANALYS 
Inom den nyinstitutionella teorin argumenteras det för att organisationer styrs utifrån socialt 

konstruerade förväntningar om vad som är rationellt beteende och att beroende på hur väl 

organisationen lyckas framstå som rationell, ökar dess legitimitet och därmed dess chanser till 

överlevnad (Meyer & Rowan 1977; Eriksson-Zetterquist, Kalling & Styhre 2011). Med hjälp 

av nyinstitutionell teori kan arbetet med anställningsbarhet hos universitet tolkas som ett uttryck 

för hur organisationen förhåller sig till de krav som ställs från omgivningen och som ett redskap 

för att skapa legitimitet. Det är dock svårt att säga om den legitimitet som arbetet med 

anställningsbarhet eventuellt skapar går att tolka som en strategisk handling eller som en socialt 

konstruerad övertygelse i enlighet med den argumentation som för av Suchman (1995).  

Nilsson & Viberg (2017) beskriver hur begreppet anställningsbarhet, trots dess 

komplexitet, appliceras frekvent i svensk och europeisk utbildnings- och arbetsmarknadspolicy, 

vilket verkar vara aktuellt även vid den Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Uppsala 

universitet. Anställningsbarhet är ett uttalat mål vid Uppsala universitet (Uppsala universitet 

2006), och i denna genomförda studie framkom en medvetenhet gällande anställningsbarhet 

som begrepp. Det finns en strävan hos alla respondenter att anställningsbarhet skall och bör 

uppnås, men hos samtliga intervjupersoner upplevdes en svårighet att definiera begreppet. Att 

anställningsbarhet så tydligt finns i medvetandet tyder på att det institutionaliseras. Vid tidigare 

granskning av arbetet med anställningsbarhet vid Uppsala universitet (RiR 2009:28) framhöll 

representanter för universitetsledningen att Uppsala universitet utgår ifrån den definition som 

används inom Bolognaprocessen och att stora möda lagts på att ge begreppet en ändamålsenlig 

innebörd. Det framkom dock att det på fakultets- och institutionsnivå fanns skilda åsikter kring 

begreppet vilket överensstämmer med resultatet som kommit fram i denna studie. Det verkar 

således i dagsläget inte finnas en konkret definition att arbeta utifrån och varje institution får 

istället på egen hand tolka vad begreppet anställningsbarhet innebär. Den breda tolkningen av 

begreppet kan anses vara en styrka då verksamheterna vid de olika institutionerna har olika 

behov för att möta krav på anställningsbarhet. Däremot skulle den individuella definitionen av 

begreppet anställningsbarhet kunna försvåra hur strategier ska skapas och kommuniceras över 

den samhällsvetenskapliga fakulteten som helhet.  

Både från granskningen som utgavs 2009 och från den empiriska undersökningen, 

framkom det att anställda vid Uppsala universitet är medvetna om att anställningsbarhet är ett 

övergripande mål. Däremot, när det gäller strategier för hur anställningsbarhet ska uppnås 

verkar det finnas delade åsikter, där majoriteten upplever att det inte finns en uttalad strategi 

för hur anställningsbarhet skall uppnås. Även hos de som deltagit i studien som upplever att det 
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finns en uttalad strategi för hur anställningsbarhet ska uppnås, så framkommer det en 

problematik i att konkret beskriva hur denna strategi ser ut. Det verkar föreligga en svårighet 

att förklara hur institutionerna vid samhällsvetenskapliga fakulteten arbetar för att uppnå 

anställningsbarhet även om den övergripande tolkningen av begreppet är snarlik mellan 

institutionerna.  

Det verkar därmed råda en generell uppfattning om vad begreppet anställningsbarhet är 

och att det kan beskrivas som en institutionaliserad standard som ska följas. Men då det inte 

verkar finnas en tydlig strategi för hur den Samhällsvetenskapliga fakulteten arbetar med 

anställningsbarhet skulle det kunna hävdas att arbetet med anställningsbarhet inte full ut 

implementerats i den organisatoriska verksamheten. Det gör att arbete med anställningsbarhet 

kan anses möta samma dilemma som många av de institutionaliserade myter, recept och 

standarder möter, vilket diskuteras i tidigare forskning (Røvik 2004; Meyer & Rowan 1977; 

Christensen et al. 2007).  

Det finns argumentation för att universitetets roll och ansvar är att bilda studenterna, och 

att universitet därmed har ett högre syfte än att göra studenter i en praktisk bemärkelse redo för 

arbetslivet. Under intervjuerna framkom ett ifrågasättande av fördelningen av ansvar mellan 

universitet och näringsliv kopplat till anställningsbarhet, då universitetets styrka ansågs vara att 

bidra med bildning snarare än att att skapa den praktiska kunskap som kan tillgodoses av andra 

institutioner i samhället. Rollfördelningen mellan universitetet och näringsliv uppfattades vara 

kompletterande snarare än konkurrerande, då respondenterna uppfattade att deras roller innehar 

olika former av ansvar. Däremot verkar en konflikt existera i uppfattningen om vad 

universitetets roll och ansvar är gällande anställningsbarhet. Styrkan i en universitetsutbildning 

är, enligt respondenterna, den bildning som utbildningen leder till, vilken ger studenterna 

färdigheter som kan gynna dem genom hela arbetslivet. Det verkar därmed som att 

bildningsperspektivet som Nilsson & Viberg (2017) presenterar är det som är mest betonat vid 

den Samhällsvetenskapliga fakulteten. Dock tyder strävan efter anställningsbarhet på att även 

nyttoperspektivet tas i beaktning.  

Det framkom under den genomförda studien att det verkar saknas incitament för universitet 

att lägga resurser på att arbeta med anställningsbarhet förutsatt att utbildningen upprätthåller ett 

högt söktryck. Avsaknaden av incitament grundas, enligt en av respondenterna, i att det inte 

genererar finansiella fördelar för institutionen då kvalitetsarbete prioriteras. Det verkar därmed 

uppstå en problematik i hur den organisatoriska verksamheten ska formas, då de inslag som går 

i linje med bildningsperspektivet verkar hamna i viss konflikt med de praktiska inslag som 

föreslås för att uppnå anställningsbarhet. 
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Engwall (2015) tar upp att universitet i Sverige genomgått en förändring där nya krav ställs 

på effektivitet och produktivitet. Engwall belyser även i senare forskning (2016) hur universitet 

styrs utifrån tre krafter som kan beskrivas med hjälp av institutionell isomorfism. Utifrån 

resultaten i intervjuerna går det ej att påtala om det kan vara möjligt att anställningsbarhet har 

direkt koppling till dessa argument gällande universitet, men det skulle kunna sägas vara en 

bakomliggande faktor till varför anställningsbarhet blivit institutionaliserat.  

Universitets samverkan med omgivande samhälle, den så kallade tredje uppgiften, kan 

spela flertalet viktiga roller i arbetet mot anställningsbarhet baserat på resultatet av genomförda 

intervjuer. För att kunna upprätthålla en relevant utbildning som i förlängningen skapar 

konkurrenskraftiga studenter betonar flertalet respondenter vikten av att följa arbetsmarknadens 

trender, något som till stor del bevakas via kontakter med aktörer i näringslivet. Däremot ges 

indikationer på en existerande intern rädsla att i alltför hög grad släppa in företag i akademiska 

världen på grund av risken att kommersiella intressen ska ta över. Åter igen skulle det kunna 

leda till att vikten av bildning minskar till förmån för näringslivets intressen.  

Under intervjuerna som genomförts i denna studie framkom studenternas benägenhet att 

ställa mer serviceinriktade krav på universitetet i form av förväntningar att kunna få 

individanpassade lösning samt att lärarna skulle vara flexibla och tillgängliga både gällande 

kontakt, scheman och moment i undervisningen. Det verkar kunna anses problematiskt då 

studenter verkar ställa krav på anpassning från universitet för att möjliggöra kombination 

heltidsstudier med arbete utan att ta i beaktande den roll som universitet har, och de fördelar 

som kan finnas ur ett långsiktigt perspektiv i att enbart fokusera på studierna. I likhet med 

tidigare forskning som genomförts (Nonis & Hudson 2006; Curtis & Shani 2002; Bradley 2006; 

Wang et al. 2010; Darolia 2014) uppkommer både positiva och negativa aspekter med att 

studenter väljer att arbeta vid sidan av studierna. Då heltidsstudier bedrivs på heltid så uppger 

respondenterna att institutionerna inte kan anpassa sin organisering efter studenternas val att 

arbeta vid sidan av studierna. Trots problematiken så lyfter alla respondenter de fördelar som 

kan utvinnas för studenterna om de engagerar sig i sysselsättningar vid sidan av studierna. Den 

information som framgår under intervjuerna tyder på en konflikt mellan vad som anses vara 

universitetets roll och ansvar gällande att göra studenter redo för arbetslivet och den norm som 

finns att engagemang i kombination med studier ökar studenters attraktivitet på 

arbetsmarknaden. Gällande risken men instrumentalisering av utbildning som en av 

intervjupersonerna belyste, så kan det utifrån det insamlade empiriska finnas en sådan risk om 

studenter fortsätter att ta tid från sina studier i syfte att på egen hand skapa sig 

anställningsbarhet. 
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6 SLUTSATS 
Syftet med denna uppsats var att utveckla en djupare förståelse kring hur Uppsala universitet 

arbetar med anställningsbarhet, samt hur utformningen av utbildning påverkas av att studenter 

i större utsträckning väljer att arbeta vid sidan av sina heltidsstudier. För att besvara syftet 

undersöktes hur den organisatoriska verksamheten vid Uppsala universitet tolkar, arbetar och 

påverkas av kraven på anställningsbarhet. Även hur studenters efterfrågan på praktisk 

erfarenhet påverkar planering och utformning av utbildning undersöktes.  

De slutsatser som kan dras från studien är att arbetet med anställningsbarhet kan anses 

blivit institutionaliserat. Vidare skulle fokuseringen på anställningsbarhet kunna ses som ett 

tillvägagångssätt för att öka legitimiteten hos universitetet. Studien visar även på att begreppet 

anställningsbarhet är komplext och svårdefinierat, vilket överensstämmer med resultat från 

tidigare rapporter. Det finns även en avsaknad av uttalade strategier för anställningsbarhet vid 

den undersökta fakulteten, trots att medvetenheten gällande begreppet är stor hos 

respondenterna. Denna avsaknad trots formell struktur kan liknas vid den löskoppling 

(decoupling) som beskrivs inom nyinstitutionell teori.  

Vidare lyfts bildningsperspektivet som det som väger tyngst vid de olika institutionerna 

även om det verkar ge upphov till viss problematik. En slutsats som kan dras är att Uppsala 

universitet har mycket att vinna på att bättre motivera och skapa förståelse för vikten med 

generiska kunskaper och dess koppling till anställningsbarhet hos studenterna.  

Gällande studenters efterfrågan på praktisk erfarenhet så visar studiens resultat på att den 

samhällsvetenskapliga fakulteten ej kan ta studenternas val att arbeta i beaktning vid planering 

och utformning av utbildning. Det finns dock olika perspektiv när det kommer till studenter 

som arbetar parallellt med studierna. Det anses både kunna främja studenters anställningsbarhet 

men samtidigt ha negativ påverkan på studenters studieresultat och samverkan med 

universitetet. En ytterligare risk som studien belyste är hur studenter genom att prioritera arbete 

före studier förbiser vikten av innehållet i sin utbildning. Det kan på sikt leda till en 

instrumentalisering av universitetsutbildningen vilket skulle motverka syftet med 

anställningsbarhet.  

 

6.1 Förslag till framtida forskning 
Då denna studie genomförts med fokus enbart på den samhällsvetenskapliga fakulteten så vore 

det intressant att fortsatt undersöka hur arbetet med anställningsbarhet skiljer sig mellan olika 

fakulteter och ämnesområden. Det vore även intressant att undersöka hur angreppssättet för att 

skapa anställningsbarhet skiljer sig mellan högskolor respektive universitet, då flertalet 
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högskolor tillämpar mer praktik i erbjudna utbildningsprogram. Då universitet och studerande 

agerar i en allt mer global värld, där studenter i Sverige skulle kunna inneha en efterfrågan på 

att även vara anställningsbar i utlandet, vore det även intressant att utforska den globala 

aspekten på anställningsbarhet.  
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Bilaga 1. Intervjuguide 
 

Sekretess: Du kommer i det färdiga materialet vara anonym och benämnas som 

intervjuperson eller den intervjuade. Det som kommer framgå i uppsatsen är att vi har 

intervjuat studierektorer, lärare och programsamordnare inom den samhällsvetenskapliga 

fakulteten vid Uppsala universitet. För att kunna följa upp och behandla intervjun så skulle vi 

vilja göra en ljudinspelning, är det okej?  

Vi undersöker: Begreppet anställningsbarhet samt den eventuella trenden att studenter vid 

samhällsvetenskapliga utbildningar i större utsträckning kombinerar studier och arbete.  

Vi vill ha svar på: Hur representanter från olika samhällsvetenskapliga institutioner vid 

Uppsala universitet upplever begreppet anställningsbarhet och arbetar med det, samt hur de 

ser på att studenter arbetar parallellt med studierna.  

Vi vänder oss till dig för att: Vi tror att du i rollen som studierektor, programsamordnare 

och lärare har insyn i den organisatoriska verksamheten.  

 
1." Kan du beskriva de roller som du har där du har insyn i organisering av utbildning? 

(På vilket sätt?)  

1.! Beskriv din insyn i organisering av utbildningen?  

2.! Hur länge har du haft den här rollen med denna insyn?  

2." Hur definierar du begreppet anställningsbarhet (bra/dåligt, relevant/missvisande) i 

din roll som studierektor? 

1.! Employability? 

2.! Ur Bolognaprocessen: ”The ability to gain initial, meaningful employment, 

or to become self-employed, to maintain employment, and to be able to 

move around within the labour market.”  

3.! Upplever du att det vid Uppsala universitet finns olika uppfattningar kring 

begreppet? 

4.! Under den tid som du har haft insyn i den organisatoriska verksamheten, 

anser du att synen på anställningsbarhet har förändrats? 

3." Finns det någon uttalad strategi för anställningsbarhet inom ditt ämnesområde? 

1.! Hur följs denna strategi upp och hur utvärderas den? 

4." Vid utformning och planering av undervisning och kurser hur tas anställningsbarhet 

i beaktning?  

5." Vilken roll spelar studenternas efterfrågan vid utformning av utbildning? 
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1.! Hur undersöker ni studenternas efterfrågan? 

2.! Har behovet av att anpassa utbildningarna efter studenternas efterfrågan 

förändrats under tiden som du har haft insyn i organiseringen? 

6." Vilka inslag i utbildningen anser du förbereder studenterna för arbetslivet? 

1.! Upplever du att längd på utbildning är en viktig variabel gällande 

studenters anställningsbarhet? 

2.! Vilka faktorer, förutom schemalagd undervisning, anser du bidrar till 

detta? 

7." Vad anser du vara styrkor och svagheter i arbetet med anställningsbarhet inom ditt 

ämnesområde? 

8." Vi har upptäckt en rekommendation gällande 40 timmars studievecka, hur ser du 

som studierektor på den rekommendationen?  

9." Upplever du, i din roll som studierektor, att studenter arbetar vid sidan av 

studierna? 

1." Hur tar det sig uttryck? 

2.! Konkret: Hur syns det? I studieplanen? Upplägget av utbildning? 

3.! Hur påverkar det ert arbete med organisering av utbildning? 

4.! Upplever du att det finns några fördelar eller nackdelar med att 

studenter arbetar vid sidan av studierna? 

5.! Skiljer din uppfattning (av fenomenet) som studierektor från din 

uppfattning som lärare eller som programsamordnare? 

10."Upplever du att kraven från studenterna har förändrats och hur har det påverkat 

ditt arbete? 

11."Upplever du att kraven från arbetsmarknaden har förändrats? 

 

Avslutande ord 

•! Det var de frågor vi tänkte ställa, stort tack för din medverkan! Har du några 

frågor eller reflektioner efter denna intervju? Feedback till oss?  

•! Skulle det kännas okej att vi hör av oss för eventuella kompletterande frågor i 

efterhand? 

•! Vi kommer att arbeta med den här uppsatsen till den 1 juni och skickar gärna ett 

exemplar av den när den är färdigställd om du har intresse av att ta del av 

resultatet.  


