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Abstrakt	  
Denna studie behandlar det nya arbetslivet och vilka konsekvenser det innebär för individen. 
Studiens syfte är att förstå hur studenter på högskolenivå ser på de krav på arbetsmarknaden 
som medföljt ur individualiseringens kölvatten, med fokus på begreppet anställningsbarhet. 
Frågeställningarna berör individernas syn på anställningsbarhet samt om studenterna ser 
individualistiskt eller kollektivistiskt på anställningsbarhet. Arbetet är kvalitativt genomfört 
och har en abduktiv inriktning med en omfattning av åtta intervjuer. Urvalet innefattar fyra 
sjuksköterskestudenter samt fyra ingenjörsstudenter. Teorier som studien använder är 
Sennetts (2007) kritiska reflektion på individualiseringen, Allvin m.fl. (2006) presentation om 
konsekvenserna av individualiseringen samt Garsten och Jacobssons (2004) diskussion kring 
anställningsbarhet. Teorierna som författarna presenterar menar att individualiseringen har 
inneburit en rad konsekvenser för samhället och individen samt att arbetsmarknaden har 
förändrats i takt med detta. Vidare behandlar teoretikerna att två läger skapats i och med 
individualiseringen, de som kan anamma och dra nytta av det nya arbetslivet samt de som 
hamnar utanför. I denna kontext uppstår en norm, ett sätt en individ “bör” vara för att kunna 
följa med i den ständiga utvecklingen. Respondenterna hade en relativt samstämmig bild av 
deras kommande arbetsliv. Individerna tenderade att resonera individualistiskt kring många 
aspekter på arbetsmarknaden. En del aspekter framträdde dock som kollektivistiska drag hos 
individerna. Studien ger en intressant bild av de avtryck som individualiseringen medfört och 
hur dess konsekvenser på arbetsmarknaden påverkat unga vuxna som idag utbildar sig för att 
senare kunna verka på arbetsmarknaden. 
 
 
 
 
 
 
 
 



	  
	  

	  

Abstract	  	  
This study covers “the new work life” and the consequences it entails for the individual. The 
aim of the study is to understand how student at university level perceive the demands of the 
labor market that accompand the individualization, focusing on the concept of employability. 
The issues concern individual views on employability and if the students perceive 
employability as individualistic or collectivistic. The study is carried out qualitatively and has 
an abductive direction based on eight interviews. The selection includes four nursing student 
and four engineering students. The study uses theories on Sennett´s (2007) critical reflection 
of individualization, Allvin et.al. (2006) presentation about the consequences of the 
individualization and Garsten and Jacobsson´s (2004) discussion on employability. The 
authors of the theories imply that the individualization has led to a number of consequences 
for the society and the individual, and that the work life has change. Furthermore the authors 
of the theories discuss two groups created by the individualization, those who can embrace 
and take advantage of the new work life and those who can´t. In this context, there is a norm 
emerging, a way an individual “should” act in order to keep up with the incessant 
development. The respondents of the study had a relatively unanimous picture of their future 
working life. The individuals tended to reason individualistic on numerous aspects of the 
labor market. Some aspects of the individuals emerged, however, as collectivist traits. The 
study provides an interesting picture of the individualizations effects and how these 
consequences on the labor market affect the young adults that are about to enter the labor 
market. 
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KAPITEL	  1	  –	  Inledning 

Bakgrund 
Det talas idag om att det i stor utsträckning skett en förändring på arbetsmarknaden, en 
förskjutning i samhället där vi övergått från ett kollektivistiskt samhälle till ett 
individualistiskt. Enligt Sennett (2007) var samhället förr mer socialkapitalistiskt där 
kollektivets intresse stod i centrum med en stark arbetsdelning (Sennett, 2007;22). Idag är 
samhället istället uppbyggt efter en ny kultur där den individualistiska andan och individen 
själv står i fokus. Detta har lett till nya former av organisering som har påverkat individen på 
flera olika sätt (Sennett, 2007;70-71). I denna förskjutning har flera olika förlopp satts i 
rörelse så som globalisering, teknisk utveckling, starkare konkurrens och krav på effektivitet 
(Sennett, 2007;34). Detta har påverkat både nationer på en makronivå, men även individen på 
en mikronivå. I denna studie kommer vi främst beröra vilka följder detta har inneburit för 
individen på arbetsmarknaden, däribland de ökande kraven på att individen själv ska ta ansvar 
över sin arbetssituation. 
 
En konsekvens av individualiseringen är kravet på anställningsbarhet. När kollektivet var i 
fokus arbetade många människor på samma arbetsplats under hela sitt yrkesliv. Idag ska 
individen snarare tillämpa en livslång anställningsbarhet i ett samhälle där individen står i 
centrum (Garsten och Jacobsson, 2004;275). Att vara anställningsbar innefattar nya krav på 
hur individen bör vara för att kunna bli attraktiv på arbetsmarknaden och kunna få tillgång till 
ett arbete (Garsten och Jacobsson, 2004;8). Dessa nya krav handlar om att kunna vara mer 
tillgänglig och flexibel som anställd samt vara villig att kontinuerligt uppdatera sina 
kunskaper (Allvin m.fl., 2006;30). I denna kontext har det vuxit fram en form av norm där 
vissa egenskaper är mer eftertraktade än andra samt att de mer eftertraktade egenskaperna 
måste tillämpas för att individen ska kunna vara anställningsbar (Garsten och Jacobsson, 
2004;11). 
 
Det är alltså upp till varje individ att se till att vara en resurs på arbetsmarknaden. För att vara 
anställningsbar behöver individer konkurrera mot varandra på arbetsmarknaden genom att 
själv visa upp “rätt” personlighet och besitta “rätt” egenskaper för att vara konkurrenskraftig. 
Det finns idag även ett krav på individen att vara flexibel gentemot arbetsgivaren för att 
kunna vara anställningsbar, samtidigt som lojaliteten från både arbetsgivare och arbetstagare 
har minskat (Sennett, 2007; 41). Bilden av arbetsmarknaden som målas upp ovan kommer 
beskrivas i studien som “det nya arbetslivet” och de krav som medföljer berör begreppet 
anställningsbarhet och vad detta innebär för individen. 
 
Studien använder teorier av Sennett (2007) som för en kritisk reflektion av förskjutningen mot 
ett individualistiskt samhälle, Allvin m.fl. (2006) som presenterar konsekvenserna av 
individualiseringen samt Garsten och Jacobssons (2004) diskussion kring anställningsbarhet. 
Teorierna som författarna presenterar lyfter att individualiseringen har inneburit konsekvenser 
för samhället och individen samt att arbetsmarknaden i takt med detta har förändrats. Vidare 
menar teoretikerna att det bildas två grupper i och med individualiseringens framfart, de som 
kan anamma och dra nytta av det nya arbetslivet samt de som hamnar utanför 
(Allvin,2004;40). I detta sammanhang uppstår en norm, ett sätt en individ “bör” vara på för att 
kunna följa med i utvecklingen.  
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Vi har valt att undersöka konsekvenserna av individualiseringen och fokusera på begreppet 
anställningsbarhet med fokus på flexibilitet, eget ansvar, lojalitet, konkurrens och livslångt 
lärande. Vi vill undersöka om diskursen kring det nya arbetslivet stämmer överens med den 
bild studenterna har av anställningsbarhet och vad det innebär. I förskjutningen till ett 
individualistiskt samhälle har de unga individer som idag utbildar sig på högskolenivå 
uppfostrats och vuxit upp i. Dessa individer tenderar att vara färgade av sin kontext och 
påverkade av den individualiserande normen där individen uppmuntras att anamma ett visst 
synsätt på arbetet. Vi vill därför även studera om studenterna har ett individualistiskt eller 
kollektivistisk synsätt på anställningsbarhet, för att se om de är färgade av normen som 
återfinns i det nya arbetslivet. Dixons m.fl. (2007) individualistiska och kollektivistiska skala 
har hjälpt oss att definiera individualistiska och kollektivistiska egenskaper. Vi kommer 
genomgående i arbetet att utgå från de kollektivistiska egenskaperna som att individerna 
samarbetar med medmänniskor och tar hjälp och råd av varandra för att nå gemensamma mål. 
De individualistiska egenskaperna betonar det egna ansvaret, att framhäva sig själv samt att 
kunna vara konkurrenskraftig där det egna intresset är i fokus (Dixon m.fl., 2007;385).  

Syfte 
Syftet med studien är att undersöka hur unga studenter som är på väg ut på arbetsmarknaden 
ser på de krav som kan relateras till anställningsbarhet. Vi vill även studera om studenterna 
har en individualistisk eller kollektivistisk syn på anställningsbarhet. 

Frågeställningar 
• Hur ser studenternas syn ut gällande kravet på anställningsbarhet i arbetslivet? 
• Har studenterna en individualistisk eller en kollektivistisk syn på anställningsbarhet? 

Avgränsningar	   
Vi har valt att inte intervjua personer som studerar vitt skilda utbildningar. Detta beroende på 
att vår studie är begränsad i omfattning och för att vi ska kunna finna mönster i de olika 
grupperna, något som hade blivit för brett att studera i vår studie om olika professioner hade 
behandlats. Vi valde således två professioner för att kunna samla en överskådlig empiri. 
Tidsmässigt hade det blivit svårt att få en ökad förståelse för individens utbildning och syn på 
arbetsmarknad om vi hade haft respondenter med flera olika utbildningar. Vi har heller inte 
tagit någon hänsyn till vilken skola eller inriktning som respondenterna läser utan enbart sett 
till respondentens utbildning, vilket i detta fall är sjuksköterskeutbildning och 
ingenjörsutbildning. Vid respondenternas framtida yrken finns det en tendens till att 
sjuksköterskor arbetar inom den offentliga sektorn och ingenjörer inom den privata. Vi har 
dock valt att inte ta hänsyn till detta på grund av tidsaspekten, men hade vi haft mer tid hade 
det varit en intressant aspekt att studera.  
 
Av de åtta valda respondenterna var två män och resterande kvinnor. Det finns en tradition 
kring sjuksköterskeyrket som kvinnodominerat och ingenjörsyrket som mansdominerat. Detta 
riktar studien dock inte in sig på, vilket gör att vi inte kommer att presentera något resultat 
kring detta, beroende på att vi anser att könsaspekten inte är relevant för denna studie.  

Uppsatsens	  disposition	   	  
I kapitel 2 presenteras tidigare forskning och teoretiska utgångspunkter. Under tidigare 
forskning behandlas vetenskapliga ansatser som är relevanta för studien. Först framställs en 
beskrivning av vad anställningsbarhet kan innebära och därefter en utläggning till vad som 
kännetecknar individualism och kollektivism. I teoretiska utgångpunkter redogörs för 
etablerade teorier om vad anställningsbarhet är och vad som lett till individualismen. Under 
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kapitel 3 redogörs metoden för vår valda vetenskapliga ansats samt en beskrivning av urvalet 
och intervjugenomförandet.  Även en genomgång angående bearbetningen och analysen av 
empirin beskrivs och studiens etiska överväganden samt vår egen förförståelse presenteras i 
detta kapitel. I kapitel 4 behandlas resultatet där den insamlade empirin framställs. Resultaten 
presenteras utifrån två underrubriker, syn på anställningsbarhet och individualism – 
kollektivism. Under kapitel 5 förs en diskussion om resultatet samt en slutsats av resultatet 
presenteras. Även en diskussion gällande vår förförståelse och val av metod behandlas. Till 
sist redogörs för vad vi anser kan vara intressanta fortsatta forskningsområden kring ämnet 
anställningsbarhet och individualism – kollektivism.   

KAPITEL	  2	  –	  Tidigare	  forskning/	  Teoretiska	  utgångspunkter	   

Tidigare	  forskning	  
Den tidigare forskningen tar upp hur individen påverkas av kravet på anställningsbarhet, 
påverkan av flexibilitet i arbetsliv och privatliv, hur individualism och kollektivism påverkar 
individen, hur teamwork påverkas i dagens individualiserade samhälle och slutligen en skala 
som påvisar individualistiska samt kollektivistiska egenskaper. Artiklarna kommer att 
presenteras tematiskt utifrån anställningsbarhet och individualism-kollektivism.	  

Anställningsbarhet	  
Clarke (2008) har genomfört en studie där hon studera texter och tidigare undersökningar 
gällande begreppet anställningsbarhet för att kunna undersöka begreppet. Hon har analyserat 
begreppet utifrån två perspektiv där den första aspekten behandlar kompetensutveckling. Den 
andra aspekten innefattar vilka strategier en individ kan använda sig av för att utveckla sina 
kompetenser och färdigheter. Syftet med artikeln var således att förstå begreppet 
anställningsbarhet och vad det kan innebära för individen på arbetsmarknaden. I studien 
använde sig Clarke (2008) av äldre litteratur som handlar om karriärmöjligheter samt nutida 
litteratur om anställbarhet för att åskådliggöra hur en individ ska förhålla sig till 
arbetsmarknadens krav och behov idag (Clarke, 2008;259). Clarke (2008) har därmed endast 
förklarat hur anställningsbarhet ska behandlas idag och inte hur det var förr. Clarke (2008) 
menar att i takt med organisationers nedskärningar, omorganiseringar och ”outsourceing” har 
begreppet anställningsbarhet fått mer utrymme. Det innebär att om inte arbetet kan tillföra 
individen anställningstrygghet måste individen själv ansvara för att finna nya metoder som 
medför denna trygghet genom att uppdatera sina färdigheter (Clarke, 2008;258-259).  
 
Peters, den Dulk och van der Lippe (2008) är författare bakom en artikel med fokus på 
flexibilitet. De undersökte 807 kvinnor och män i Holland för att förstå hur de upplever 
hanteringen av arbetslivet och privatlivet i det nya arbetslivet (Peters m.fl., 2008;279). 
Studien genomfördes kvalitativt och det var anställda från 30 olika organisationer som deltog. 
Syftet med studien var att undersöka om flexibilitet faktiskt minskar stressen att hinna med 
både privatliv samt arbete. Studien ville även belysa om individer som arbetar kan separera 
vad som tillhör arbetet och privatlivet. Studien utgick ifrån olika variabler beroende på vilken 
typ av anställning personen hade så som heltid, olika former av deltid och hemarbete (Peters 
m.fl., 2008;284). Resultatet av undersökningen visar att ett mer fritt arbete med flexibla 
arbetstider inte alltid förbättrar balansen mellan arbetsliv och privatliv. De fann att de 
personer som hade ett heltidsarbete upplevde det som en stress att hinna med både privatliv 
och arbetsliv, eftersom flexibiliteten då satte krav på dem att vara tillgängliga mera. De som 
arbetade deltid såg de nya kraven på flexibilitet som något positivt då de hade möjlighet att 
vara flexibla jämfört med de som arbetade heltid (Peters m.fl., 2008;281). De negativa 
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konsekvenserna är att flexibiliteten kan ta överhand och leda till att arbetsgivaren förväntar 
sig att de anställda alltid är tillgängliga (Peters m.fl., 2008;283). Resultatet kan förklaras av att 
de som inte redan arbetar heltid har mindre emot att ta med sig arbetet hem än de som redan 
gör det. 
 
Clarkes (2008) artikel behandlar begreppet anställningsbarhet utifrån kompetensutveckling. 
Vi har haft nytta av artikeln då den visar att det är individens ansvar att hålla sig 
anställningsbar genom att uppdatera sina kompetenser och färdigheter. Begreppet 
anställningsbarhet diskuteras också utifrån flexibilitet i Peters m.fl. (2008) artikel där de visar 
på att flexibilitet kan vara någonting som kan innebära en frihet för vissa, men även kan 
upplevas som en stress och ökande krav på tillgänglighet av. Slutligen hävdar Peters m.fl. 
(2008) att det kommer krävas nya strategier för att kunna integrera nya krav på flexibilitet 
med att individen får en balans mellan privat- och arbetsliv när den unga generationen ska 
äntra arbetsmarknaden. Peters m.fl. (2008) artikel ger oss slutligen en bra överblick om vad 
det nya arbetslivet innebär för individen och vad flexibilitet kan medföra på individnivå.  

Individualism-‐Kollektivism 
Dixon, Hattie och Shulruf (2007) är författare till en artikel som behandlar begreppen 
individualism och kollektivism. I artikeln vill de skapa en skala som ska vara ett enkelt och 
användbart verktyg för att kunna förklara de individualistiska och kollektivistiska 
dimensionerna hos individer. För att kunna skapa detta verktyg utgick de från författare som 
tidigare hade urskilt flera olika egenskaper som kan tolkas individualistiskt och 
kollektivistiskt. På så vis kunde Dixon m.fl. (2007) med hjälp av tidigare forskning förenkla 
och skapa tre egenskaper kopplat till individualismen samt två egenskaper som kunde kopplas 
till kollektivismen (Dixon m.fl., 2007;394). De skickade även ut enkäter till studenter med 
inriktning bildkonst och utbildning på en högskola i Auckland, Nya Zeeland och fick in totalt 
199 svar (Dixon m.fl., 2007;389). I resultatet kom de fram till att individualism kan förklaras 
med hjälp av tre egenskaper, varav den första är ansvar (responsibility). Med ansvar menar de 
att individen är ansvarig över sin egen situation. Den andra var unikhet (uniqueness), som 
innebär att individen måste kunna urskilja sig i mängden. Den sista egenskapen på skalan var 
konkurrenskraft (competitiveness), vilket betyder att individen först och främst ska sträva 
efter sina egna intressen. Skalan de har skapat tar även upp två egenskaper inom 
kollektivismen där den första är råd (advice) som innebär att individen ska ta hjälp och råd 
från människor i sin närhet innan de tar ett beslut.  Den andra egenskapen är samförstånd 
(harmony) som betyder att individen ska undvika konflikter. Denna skala valde de att kalla 
AICS som står för ”The Auckland Individualism and Collectivism Scale© (Dixon m.fl., 
2007;385). 

Gundlach, Zivnuska och Stoner (2006) har som syfte i sin artikel att studera relationen mellan 
individualism och kollektivism samt hur det påverkar teamarbete. Författarna har gjort en 
forskningsöversikt av tidigare litteratur och studier på området samt analyserat dessa. De 
kunde dra en slutsats som visade att individualistiska teammedlemmar påverkade deras team 
negativt, vilket i sin tur påverkade effektiviteten negativt (Gundlach m.fl., 2006;1603). De 
menar att personer som är individualister stöter på problem när de ska arbeta i team 
(Gundlach m.fl., 2006;1604). Organisationer vill oftare än innan att de anställda ska arbeta i 
team, vilket ställer krav på den anställde. Författarna menar att kollektivister ser gruppens 
intressen som viktigare än de individuella behoven och viljorna (Gundlach m.fl., 2006;1608). 
En individ kan dock ha en hög grad av kollektivism och individualism samtidigt, där den ena 
inte nödvändigtvis exkluderar den andra (Gundlach m.fl., 2006;1609). De menar alltså att 
man som individ kan vara kollektivistisk i en situation medan man i en annan situation kan 
vara individualistisk. Gundlach m.fl. (2006) menar också att möjligheten att vara både 
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individualist och kollektivist kan ha ökat i och med globaliseringen. Detta har gjort att nya 
arbetsformer utvecklats i takt med ökad konkurrens, vilket kräver att människor idag måste 
vara anpassningsbara efter olika situationer. Företag idag efterfrågar anpassningsbara 
individer som kan utföra olika typer av uppgifter på en föränderlig marknad (Gundlach m.fl., 
2006;1627). 
 
Den tredje vetenskapliga artikeln kopplat till individualism och kollektivism är skriven av 
Darren McCable (2007). Syftet med denna studie var att ta reda på i vilken utsträckning en 
gemenskap och samhörighet mellan de anställda kunde leda till att individer kände sig säkra, 
trygga och inspirerade på arbetsplatsen (McCable, 2007;262). Studien genomfördes genom 60 
intervjuer på ett biltillverkningsföretag där 30 stycken arbetade på kontor och 30 stycken 
arbetade med montering. Resultatet av studien visar att en gemenskap och samhörighet 
snarare hade lett till att en konkurrens uppstod mellan individerna, i en kontext på en 
arbetsmarknad som blev allt mer osäker (McCable, 2007;262). McCable (2007) tolkar detta 
resultat som att när individer ställs mot varandra i olika konkurrerande situationer uppstår det 
en norm om vad som är önskvärt eller ej. Därmed skapas ett rätt och ett fel när individer 
jämförs och måste konkurrera mot varandra, vilket i sin tur kommer utgöra normen för hur 
människor handlar. På så vis menar McCable att ett kollektivistiskt sammanhang kan bidra till 
en individualiserande effekt. McCable (2007) är kritisk till att individualism och kollektivism 
ställs emot varandra och menar att individualister också är kollektivister då alla ingår i någon 
form av kollektivt sammanhang (McCable, 2007;243-244, 246).   
 
Dessa vetenskapliga artiklar är relevanta för vår studie då de tar upp olika aspekter gällande 
den norm som finns i det nya arbetslivet. Dixon m.fl. (2007) tog upp intressanta aspekter, 
däribland att varje individ idag måste vara unik och konkurrenskraftig samt medveten om att 
det är varje individs ansvar att lyckas i arbetslivet och att dessa egenskaper premieras i dagens 
individualistiska samhälle. Artikeln gav oss ett bra verktyg för att kunna undersöka om våra 
respondenter ser på anställningsbarhet individualistiskt eller kollektivistiskt. En relevant del i 
Gundlach m.fl. (2006) forskning är att de anser att människor i dagens samhälle är 
individualiserade, vilket gett oss en överblick kring hur samhället är uppbyggt. McCables 
(2007) artikel visade att individer som arbetade på en kollektivistisk präglad arbetsplats 
tenderade att bli påverkade till att bli mer individualiserade då de mer och mer upplevde en 
konkurrens mellan sina arbetskollegor. Detta ledde till att individerna i studien var tvungna att 
vara mer individualistiska och tänka på sig själva i första hand jämfört med den tidigare 
dynamiken på arbetsplatsen. Den visar även på att det är normen som påverkar våra 
handlingar, vilket ligger till grund för vårt syfte. 

Teoretiska	  utgångspunkter 
Vi har huvudsakligen valt att utgå från Allvin m.fl. (2006), Sennett (2007) och Garsten och 
Jacobsson (2004) vilka ligger till grund för teoretiska utgångspunkter i denna studie. Allvin 
m.fl. (2006) behandlar områden som den nya svenska arbetsmarknaden och det nya 
arbetslivet. Detta har hjälp oss att bland annat få en tydligare bild av det nya arbetslivet vilket 
underlättade kopplingen mellan den analyserade empirin och Allvins m.fl. (2006) teorier. 
Sennett (2007) berör vad som lett till förskjutningen mot en mer kapitalistisk kultur samt för 
en diskussion om huruvida denna förskjutning inneburit mer frihet för individen eller inte, 
således konsekvenser för individen i det nya arbetslivet. Författaren har bidragit med att vi 
fått ta del av den kritiska reflektionen som förs av individualiseringen. Garsten och Jacobsson 
(2004) behandlar individualiseringens framfart och anställningsbarhet ur olika perspektiv och 
deras resonemang har hjälpt oss att ta del av olika infallsvinklar hos anställningsbarheten. Då 
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Garsten och Jacobsson är redaktörer kommer även Allvin, Faurbaek, Huzzard och Svensson 
att refereras till.  

Individualism	  –	  Kollektivism 
Den svenska arbetsmarknaden har varit och är under förändring och att den blir allt mer 
individualiserande. Nya krav ställs på individen att vara anställningsbar i form av att vara mer 
initiativtagande, planerande, kontrollerande och ansvarstagande över sin egen arbetssituation 
(Allvin m.fl., 2006;23). Tidigare var det en stark centralisering som rådde på arbetsmarknaden 
medan det idag har blivit mer decentraliserat. Sennett (2007) presenterar en teori kring 
förskjutningen som skett mot individualism och vad som skett med samhället och individen. 
Han menar att det skett en förändring från ett socialkapitalistiskt samhälle till ett nytt samhälle 
där kapitalet står i fokus. Kollektivet bestod av en stark arbetsdelning och gruppens intressen 
var det som premierades. Institutioner som familjen, kyrkan och staten hade en viktig roll. 
Denna typ av samhälle kallar Sennett (2007) för ett socialkapitalistiskt samhälle, där de 
sociala aspekterna var i centrum (Sennett, 2007;22). Enligt Allvin m.fl. (2006) är resurserna 
och ansvaret idag delegerat nedåt i organisationen så att mer ansvar ligger hos individen 
(Allvin m.fl., 2006;33). Då individen får ta mer ansvar över sin arbetssituation menar Allvin 
m.fl. (2006) att arbetet blir mer emotionellt laddat. I samband med detta kommer individer 
känna att de vill göra ett så bra arbete som möjligt, detta kan vara något positivt om de når 
framgångar på arbetsplatsen, men samtidigt något negativt om de upplever ett misslyckande 
(Allvin m.fl., 2006;76). Detta ökar kraven och en press sätts på individen till att själv klara av 
vissa arbetsmoment, vilket gör att kollektivet på så vis försvagas. Det kan då uppstå en 
konkurrens mellan individer idag eftersom den individuella insatsen på arbetet mäts och syns 
i en helt annan utsträckning än förr (Allvin m.fl., 2006;35-36).   
 
En annan faktor som har påverkat förskjutningen från kollektivism till individualism är 
globaliseringen. Globaliseringen och dess snabba framfart beror främst på den börsnotering 
av företag som hade sin början under 1970-talet (Sennett, 2007;34). Detta innebar att allt fler 
privatpersoner internationellt kunde investera sina pengar. Sennett (2007) menar att detta 
gjorde att avstånden mellan investerare och företag ökade, eftersom kapitalet då kunde röra 
sig i princip fritt. Detta gjorde i sin tur att en ökad press sattes på företagen att locka till sig 
investerare (Sennett, 2007;36). Konkurrensen fick sitt inträde på arbetsmarknaden och blev 
den nya typen av utmaning för organisationer, vilket bidrog till en ökad press på 
organisationer att kontinuerligt utvecklas och anamma ny teknik för att kunna hänga med på 
den börsnoterade marknaden. Detta fick även konsekvenser för individen då konkurrensen 
bidrog till att lojaliteten mellan arbetsgivare och anställda minskade. Företag och anställda har 
idag i första hand sin egen överlevnad i fokus eftersom lojaliteten mellan parterna minskat, 
vilket i sin tur har lett till att konkurrensen mellan de anställda ökat. Alla gör vad de själva 
kan för att få behålla en anställning (Sennett, 2007;72). Globaliseringen har bidragit till att 
influenser samt olika idéer har kunnat spridas snabbare mellan nationer och världsdelar. 
Konkurrensen har skapat en snabb teknikutveckling hos organisationer eftersom konsumenter 
ständigt efterfrågar mer avancerad teknologi (Jacobsson, 2004;51-53). Dessa nya 
arbetsformer som tekniken och konkurrensen medfört har bidragit till nya krav på individens 
arbetsinsatser (Svensson, 2004;85). Vad dessa krav består i behandlas i avsnittet nedan.  

Anställningsbarhet 
Ett nytt krav som uppkommit i takt med individualiseringen är begreppet anställningsbarhet. 
Anställningsbarhet är ett mångfacetterat begrepp som inkluderar flera aspekter, men innebär 
främst att det är upp till individen att vara attraktiv på arbetsmarknaden. Att vara 
anställningsbar idag behöver inte heller ha samma definition imorgon, vilket gör att 
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människor ständigt måste anpassa sig och tillämpa ett kontinuerligt lärande (Garsten och 
Jacobsson, 2004;1,11). Anställningsbarhet innebär idag livslångt lärande, ständig 
kompetensutveckling och att individen visar rätt attityd, det vill säga att man är 
initiativtagande, flexibel och tillgänglig. Garsten och Jacobsson menar att den traditionella 
“livslånga anställningen” har ersatts med den “livslånga anställningsbarheten” (Garsten och 
Jacobsson 2004;8). Anställningsbarheten har lett till att vissa egenskaper eller kvalitéer är 
viktigare än andra. Med det menar Garsten och Jacobsson (2004) att individen bör vara 
flexibel, ha en inlärningsförmåga samt “mjukare” egenskaper som att kunna arbeta i team, 
kommunicera, ha en social kompetens och slutligen ha en problemlösningsförmåga (Garsten 
och Jacobsson, 2004;275). Allvin m.fl. (2006) menar att anpassning till marknadens krav från 
företagens kommer att påverka de anställda på arbetsplatsen då de måste anpassa sig till de 
krav som ställs på dem för att vara anställningsbara (Allvin m.fl., 2006;30). Detta skapar ett 
tryck på individen till att arbeta mer, eftersom den individuella konkurrensen ökar (Allvin 
m.fl.,2006;150).  
 
Det livslånga lärandet har fått ett stark fäste i Sverige och innebär att individen kontinuerligt 
ska uppgradera sin kompetens (Fauerbaek, 2004;71). Ur individens synvinkel är det främst 
centralt av den orsaken att det ökar ens anställningsmöjligheter (Svensson, 2004;99-101). 
Garsten (2004) menar att anställningsbarhet kan uppfattas från två håll där det ena är det kan 
uppfattas som ett individuellt val då individen själv väljer att anpassa sig till de krav som är 
ihopkopplat till att vara anställningsbar på arbetsmarknaden. Från en annan synvinkel kan 
anställningsbarhet ses som ett medel för arbetsmarknaden att kontrollera individen genom att 
denne måste anpassa sig till diverse krav för att kunna få tillgång till arbete (Garsten, 
2004;168). Individen är utlämnad till att ansvara för sig egen anställningsbarhet och anpassa 
den efter marknadens behov genom att uppdatera sina kompetenser (Huzzard, 2004;108). 
Detta menar Sennett (2007) gör att arbetsmarknaden snarare tenderar att göra individer 
mindre fria än förr (Sennett, 2007;18). Sennett (2007) är alltså kritisk mot dagens resonemang 
om att arbetsmarknaden idag är fri och att det är varje individs ansvar att få verka fritt på den. 
Kraven på flexibilitet, effektivitet och en ständig vilja att förnya sina kunskaper ligger alltså 
numera hos individen och inte enbart hos organisationen, vilket Sennett (2007) anser gjort 
individen till en fånge på en osäker arbetsmarknad (Sennett, 2007;62).   
 
Dessa krav som bör uppnås för att kunna vara anställningsbar kan bidra till att det bildas två 
grupper i samhället, de som har förutsättningar till att klara av att bemöta kraven och de som 
inte klarar av att bemöta kravet (Allvin, 2004;40). Detta behandlar även Sennett (2007) då han 
menar att företag tenderar att sätta ny kunskap och flexibilitet framför erfarenhet, att 
“erfarenhet förlorar i värde ju mer den ökar” (Sennett, 2007;72). I denna kontext hävdar 
Sennett (2007) att erfarenhet har minskat i värde som följd av att de flesta kunskaper ska 
kunna bytas ut och förnyas (Sennett, 2007;125). Sennett (2007) menar även att denna 
förändring hos betydelsen av erfarenheten kan bero på att arbetsgivare hellre väljer att anställa 
en ung individ för att kunna forma denne efter vad företaget söker och att personen i fråga är 
uppdaterad med vad som är aktuellt. Hade de istället anställt en äldre person hade både 
grundlönen för individen blivit dyrare samt att dennes kompetenser måste uppdateras för att 
bli á jour (Sennett, 2007;71). 
 
Utvecklingen av avancerad teknik hade sin start under 1970-talet och kallas av bland annat 
Allvin m.fl. (2006) för den informationsteknologiska revolutionen och var startskottet för 
utvecklingen av datorer, mobiltelefoni och nätverksutveckling (Allvin m.fl., 2006;15). 
Internets framväxt och dess verktyg i form av telefoner och datorer är bara några exempel på 
teknik som i sin tur bidragit till en ökad globalisering. Detta eftersom de gjort det möjligt att 
arbeta över nationers gränser på ett nytt sätt. Ytterligare en del av de nya arbetsformerna är att 
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det nu handlar om att arbetet och det övriga livet inte är helt skilda från varandra, det blir 
svårare att urskilja gränser mellan privat och offentligt (Allvin m.fl., 2006;105-106). Detta har 
att göra med det nya arbetslivet då förutsättningarna gör att man som individ inte kan koppla 
bort arbetet när man kommer hem i samma utsträckning som tidigare då tekniken gör det 
möjligt att arbeta även utanför själva arbetsplatsen. För några decennier sedan kunde en 
tydligare gräns dras mellan arbetet och det privata livet. Detta är svårare idag då gränserna 
mellan arbete och privatliv inte är lika tydliga. Allvin m.fl. (2006) menar att det inte är någon 
större skillnad på arbete och fritid längre (Allvin m.fl., 2006;105-106). 
 
Eftersom erfarenhet inte är något som krävs enligt Sennett (2007) när den alltmer ökande 
automatiseringen ersätter kunskap innebär det konsekvenser för individen (Sennett, 2007;45). 
Kunskap som objekt i sig är inte längre lika relevant som förr då hantverkarskicklighet var 
något som krävdes för att kunna utveckla och producera en produkt (Sennett, 2007;77). Då 
var kunskapen i sig något som efterfrågades, en individ utbildade sig för att kunna tillverka ett 
visst föremål och det var den kunskapen som var centrum för efterfrågan. Idag läggs istället 
fokus på individen som subjekt och dess förmågor, detta beroende på den ökande konkurrens 
som gjort att individens enskilda prestationer mäts alltmer (Sennett, 2007;88). Detta kallar 
Sennett (2007) för en institutionell otålighet, att det inte längre finns tid för att genomföra 
moment på djupet utan att effektiviteten istället sätts i första hand. Eftersom inte själva 
kunskapen efterfrågas utan istället effektivitet, som automatiseringen bidragit till, knyts de 
personliga egenskaper en individ har alltmer till yrkeslivet. Automatiseringen har även ersatt 
många operatörsarbeten, vilket gjort att tjänstemannasektorn ökat allt mer, något som också är 
en bidragande faktor till att personligheten spelar en allt större roll (Sennett, 2007;72). Till 
exempel en person som arbetade på en fabrik med att montera bilar behövde bara kunna 
montera bilar, en person som däremot arbetar med att sälja bilar behöver ha mer än bara 
kunskapen om hur bilarna är ihopsatta. Sennett (2007) diskuterar att långsiktigheten har 
försvunnit från arbetsplatsen, som en följd av ökad konkurrens. Krav på effektivitet gör att 
långsiktiga strategier inte har en naturlig plats i organisationen (Sennett, 2007;11). Detta 
innebär också konsekvenser för individen, eftersom detta gör att långvariga anställningar och 
även långvariga relationer på arbetsplatsen inte blir möjliga i samma utsträckning som förr 
(Sennett, 2007;41). 

Teorianknytning	  	  
Vi har valt att ta med Allvin m.fl. (2006) i vår studie då deras resonemang berör ämnen som 
den nya och individualiserade arbetsmarknaden, flexibilitet och den nya tekniken. Därför har 
vi stor nytta av hur de resonerar kring begreppen samt att det hjälper oss att få en större 
förståelse kring dessa begrepp. Vidare har Allvin m.fl. (2006) gett oss verktyg för att kunna 
förstå att konkurrens uppstår genom att människor ställs mot varandra, som sker i stor 
utsträckning i dagens individualiserade samhälle. Författarna menar att det inte är någon 
större skillnad på arbete och fritid längre, vilket skapar ett intresse hos oss att undersöka hur 
studenterna ser på detta i deras framtida arbetsliv och om de är villiga att vara så flexibla som 
det krävs av dem. Slutligen har Allvin m.fl. (2006) gett oss en förståelse för att individen kan 
uppleva kraven i det nya arbetslivet som en stressfaktor eller en motivationsfaktor beroende 
på vilka förutsättningar individen besitter (Allvin m.fl., 2006;9). Denna aspekt har vi tagit 
med oss för att den ska kunna hjälpa oss förstå de svar som vi kommer få av studenterna 
gällande hur de ser på kraven från arbetsmarknaden avseende anställningsbarhet. 
  
Sennetts (2007) teori om hur den nya kapitalismens kultur och uppbyggnad påverkar 
individen och arbetslivet målar upp en intressant konflikt mellan ansvar och frihet mot ansvar 
och tvång. För att kunna se på hur individerna ser på dagens arbetsmarknad har vi valt att utgå 
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ifrån Sennetts (2007) teori om hur individen blir påverkad av de nya kraven. Anammar 
individerna som ska ut i arbetslivet de nya kraven som en möjlighet eller upplevs de som 
tvingande faktorer för att få en anställning och vara konkurrenskraftig? Vidare används 
Sennetts (2007) resonemang för att kritiskt kunna granska normen som finns idag i samhället. 
Normen som talar om att det är positivt att vara anställningsbar, avseende eget ansvar, 
konkurrens och effektivitet samt att det är mindre eftertraktat att vilja ha fasta arbetstider och 
inte vilja byta arbete kontinuerligt. Sennett (2007) ger oss ett bra redskap för att kunna 
analysera intervjupersonernas åsikter och attityder utifrån ett kritiskt perspektiv. 
  
Garsten och Jacobsson (2004) ger oss en bild av de krav på arbetsmarknaden som efterfrågas, 
bland annat att individen är ansvarig över sitt eget liv och ska tillämpa ett livslångt lärande är 
därmed intressant att belysa för att förstå unga studenters förhållningssätt till dessa krav inom 
det nya arbetslivet. Diskussionen kring anställningsbarhet ger oss därmed en bra begreppsram 
av de krav som ställs på individen idag, något som vi vill använda oss av i vår analys. Vi 
använder denna begreppsram i form av att vi vill se hur individen tänker kring det livslånga 
lärandet och vad som krävs av individen för att bli konkurrenskraftig.	  

KAPITEL	  3	  –	  Metod	   

Metodval	  
Vi utgick ifrån ett hermeneutiskt perspektiv då vårt syfte var att förstå unga studenters syn på 
den nya arbetsmarknaden. Vår studie byggde på att tolka individers livsvärld, något som 
hermeneutiken utgår ifrån (Gilje och Grimen, 2007;173). Det finns olika perspektiv inom 
hermeneutiken, i denna studie utgick vi ifrån den dubbla hermeneutiken som bygger på att 
dels tolka individernas uppfattning om livsvärlden, men samtidigt kunna tolka dessa 
uppfattningar i en teoretisk kontext (Gilje och Grimen, 2007;177). Vi har valt att genomföra 
vår undersökning via en kvalitativ metod, via intervjuer. Vi strävade efter att undersöka 
individers syn på det nya arbetslivet med medföljande krav, vilket innebar att kvalitativ metod 
var mest lämplig för vårt syfte och frågeställningar. Under intervjuerna hade vi möjlighet till 
att ställa följdfrågor och kontrollfrågor för att på så vis förstå individen, något som inte hade 
varit möjligt genom den kvantitativa forskningen (Aspers, 2011;140). Studien utgick ifrån ett 
abduktivt perspektiv, vilket innebar att både ett induktivt och deduktiv perspektiv tillämpades. 
Vi var induktiva i den mening att empiriinsamlingen styrde vilka kategorier vi skulle använda 
vid analysarbetet, detta då intervjupersonernas svar avgjorde hur vi skulle kategorisera och 
analysera empirin. Ett deduktivt perspektiv tillämpades genom att våra valda teorier fick bli 
underlag till diskussionen då teorierna hjälpte oss att tolka och analysera respondenternas svar 
(Aspers, 2011;48). 

Urval	  
Att finna ett lämpligt urval vid en kandidatuppsats kan vara svårt då det oftast är begränsat 
med tid. Ett urvalskriterium som Jacobsen (2002) tar upp är information, vilket även vi har 
valt att utgå ifrån. Kriteriet information innebär att respondenter kan uppge riklig och 
användbar information och kan vara personer som är kunniga, bra på att uttrycka sig eller som 
är villiga att uppge såväl information om sitt privatliv som arbetsliv beroende på studiens 
syfte (Jacobsen, 2002;199-200). Valet av våra två urvalsgrupper berodde på att såväl 
sjuksköterskor som ingenjörer är yrken som många känner till. Vi kände därför att vi hade 
någorlunda kunskaper om dessa utbildningar och en förförståelse vad som förväntas av 
urvalspersonerna i deras framtida yrken. Vi hade även en tro att ingenjörsyrket och 
sjuksköterskeyrket skiljde sig åt, där ingenjörsyrket är mansdominerat och utförs inom den 
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privata sektorn medan sjuksköterskeyrket är kvinnodominerat med större sannolikhet till 
arbete inom den offentliga sektorn. Dessa aspekter valde vi dock att inte studera. Valet av två 
grupper ansåg vi kunde bredda vår empiri samt att vi skulle kunna urskilja intressanta mönster 
och skillnader. Vi visste även att vi på ett enkelt sätt skulle få tillgång till fältet då vi var 
medvetna om att vänners bekanta studerade inom våra valda områden. På så sätt kunde 
bekanta till oss kontakta intervjupersoner. Respondenterna vi valde att intervjua var således 
fyra ingenjörsstudenter varav Sofie och Marie har studerat i två och ett halvt år av totalt fem 
medan Johanna och Karin har studerat i ett och ett halvt år av tre möjliga. Vi intervjuade även 
fyra sjuksköterskestudenter där Anna och Klara har studerat i två och ett halvt år av totalt tre 
medan Erik och Johan studerat i ett år av tre möjliga. Respondenterna var mellan 22-26 år. 
 
Peters m.fl. (2008) hävdar att det främst är yrken med hög variation på arbetet som berörs av 
de nya villkoren på arbetsmarknaden (Peters m.fl., 2008;284). Av den anledningen valde vi 
att undersöka individer som studerar för att få fram vad den yngre högutbildade kommande 
arbetskraften ansågs om det nya arbetslivet och dess krav, utan att ha blivit präglade av 
tidigare anställningar inom professionen. Vi trodde även att det fanns en efterfrågan på dessa 
yrken och att dessa professioner hade ganska tydliga riktmärken för vad som innebär att vara 
sjuksköterska och ingenjör (se “Förförståelse”).   

Tillvägagångssätt 
Val	  av	  problemområde	  och	  material	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   
Under vår utbildning har konsekvenserna av individualiseringen behandlats ett antal gånger, 
något som gjorde att vi blev intresserade av att studera detta närmare. Vi sökte efter olika 
vetenskapliga artiklar i databaserna Psyc Info och ProQuest Psychology Journals för att få en 
bredare bild av det nya arbetslivet. De valda artiklarna samt Allvin m.fl. (2006), Sennett 
(2007) och Garsten och Jacobsson (2004) använde vi för att ringa in och få en förförståelse 
för det nya arbetslivet för att sedan skapa vårt problemområde. Eftersom vi läser på ett 
personalvetarprogram låg det nära till hands för oss att studera hur den kommande 
arbetskraften ser på dagens krav på arbetsmarknaden. Vi tyckte att det som har hänt i och med 
förskjutningen från ett kollektivistiskt samhälle till ett individualistiskt samhälle skulle vara 
intressant eftersom vi ville få en inblick hur unga studenter resonerar kring sitt kommande 
arbetsliv.	  

Utformande	  av	  intervjuguide 
Vi valde att genomföra en semistrukturerad intervju, vilket innebar att det finns ett antal 
förutbestämda frågor med utrymme för eventuella följdfrågor (Aspers, 2011;143). Vår 
intervju innehöll sex förbestämda frågor med ett antal tillhörande följdfrågor (se “Bilaga”). 
Utöver våra nedskriva följdfrågor lämnade vi även utrymme för att kunna följa upp med andra 
frågor vid behov av tydligare svar från intervjupersonerna. Vi strävade efter att skapa en 
intervjuguide med så öppna frågor som möjligt, eftersom vårt syfte berörde ett ämne där 
åsikter och tankar kan vandra över ett brett spektrum. Om intervjupersonerna hade fått svara 
på ett antal specifika frågor kring den nya arbetsmarknaden hade det funnits en risk att vi hade 
gått miste om mycket empiri, eftersom vi strävade efter att förstå hur individen såg på den nya 
arbetsmarknaden (Aspers, 2011;145). Exempel på frågor som skulle fördjupa vår empiri var 
att respondenterna konkret fick förklara vad de menade med ett visst begrepp eller att 
ytterligare förtydliga olika påståenden. Vår målsättning under intervjun var således att 
urvalspersonerna skulle kunna tala relativt fritt om tankar kring det nya arbetslivet, för att på 
så vis kunna belysa attityder och åsikter i det efterföljande analysarbetet. 
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För att kunna utforma en tydlig intervjuguide utgick vi ifrån våra frågeställningar. Vi frågade 
inte om begrepp anställningsbarhet utan ställde frågor kring vad de bland annat ansåg vara 
eftertraktat på arbetsmarknaden och vad de trodde att arbetsgivare eftertraktade för 
kompetenser. Vi knöt således varje fråga till frågeställningarna, detta för att försäkra oss om 
vad vi ville få reda på av varje intervjufråga. Detta resonemang skrev vi i kursiv stil under 
varje fråga för att tydligt kunna utläsa meningen med frågan och kunna hålla ett rakt spår 
under intervjun. För att vara än mer säkra på studiens tillförlitlighet testade vi intervjufrågorna 
på personer i vår närhet för att säkerställa att frågorna var enkla att förstå. Det kunde vara lätt 
att formulera frågor som skulle kunna vara ledande eftersom vår förförståelse och inläsning 
på området kunde gjort att ett tunnelseende uppstod (Aspers, 2011;146). Det var då viktigt att 
ha redogjort för sina värderingar så att inte intervjuguiden utformades på ett vis där vi enbart 
letade efter vad vår förförståelse säger oss (Becker, 2008;25). Detta redovisas under avsnittet 
“Förförståelse”. 

Tillvägagångssätt	  under	  intervju 
För att kunna skapa en bra atmosfär och vara så öppna som möjligt under själva intervjun 
försökte vi frångå ett teoretiskt talesätt. Aspers (2011) talar om detta som att ”sätta teorin i 
parentes”. Detta innebar att vi inte försökte fastna i teoretiska termer när själva intervjun 
genomfördes så att viktiga detaljer skulle gå förlorade (Aspers, 2011;99). Vi var noggranna 
med att försöka frångå en maktobalans mellan oss och intervjupersonen för att kunna skapa 
ett bättre samtal (Aspers, 2011;141). En sak vi konkret gjorde för att det skulle bli en så 
avslappnad stämning som möjligt var att vi bjöd på fika i början av intervjutillfället. Vi 
upplevde att respondenterna uppskattade detta och kaffekoppen fick fungera som en så kallad 
isbrytare. Vi eftersträvade också att ha ett inbjudande och öppet kroppsspråk, vi undvek att 
sitta med armarna i kors över bröstet och att sitta alltför långt ifrån respondenten. Av samma 
anledning valde vi också att bara vara en eller två intervjuare vid varje intervjutillfälle för att 
intervjun skulle efterlikna mer ett samtal än en intervju. Vi genomförde totalt åtta intervjuer 
där vi under fyra intervjuer var två intervjuare och under resterande fyra intervjuer 
genomfördes av en av oss. När vi var två personer under intervjun hade en person ansvar att 
ställa frågorna från intervjuguiden och hålla igång samtalet och den andre kunde ställa 
följdfrågor. Varje intervju tog mellan en dryg halvtimme upp mot en timme. När vi 
intervjuade personerna fick respondenterna välja plats för att det skulle underlätta för dem. 
Intervjuerna genomfördes på skolor, caféer eller hemma hos respondenten. Vi frågade efter 
respondenternas godkännande för att spela in intervjun, något som samtliga godkände. Vi lät 
även respondenten veta att deras identitet skulle behandlas med fiktiva namn och att 
inspelningarna skulle raderas efter transkribering. 

Bearbetning	  och	  analys	  av	  empiri 
Efter genomförda intervjuer delade vi upp transkriberingsarbetet. Därefter läste vi igenom alla 
transkriberingar enskilt så att alla skulle bli insatta i vad som sagts under de intervjuer de inte 
närvarat vid. Sedan gjorde vi individuella betraktelser i form av kommentarer. Tillsammans 
kunde vi senare gå igenom de kommentarer vi skapat för att sedan sammanställa dem till 
väsentliga kategorier. Vi gjorde detta först enskilt för att undvika att bli färgade av varandras 
tankegångar. Vi valde att inte använda kodning som analysmetod då vi inte kunde skapa 
koder som var uteslutande, något som kodningen kräver (Aspers, 2011;167). Begrepp som 
flexibilitet, livslångt lärande och anställningsbarhet bygger på varandra, vilket gjorde det svårt 
att skapa uteslutande koder. Vi utgick istället ifrån Jacobsens (2002) resonemang om att 
bygga upp kategorier utifrån våra valda frågeställningar för att analysera vårt material 
(Jacobsen, 2002; 230-231). Vi använde oss således av syn på anställningsbarhet samt 
individualism-kollektivism som kategorier. Den första frågeställningen kopplade vi samman 
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med kategorin syn på anställningsbarhet och vi valde att analysera den andra frågeställningen, 
individualism- kollektivism, i både resultatet och diskussionen. Utifrån kategorierna kunde vi 
sedan ställa upp vissa underkategorier som vårt material gav oss, gemensamma nämnare för 
vad intervjupersonerna talade om. När vi hade gått igenom materialet och lagt in citat och 
åsikter under dessa kategorier kunde vi utifrån detta börja sammanställa ett resultat. 
 
När resultatdelen sammanställts under ovan angivna kategorier följde ett arbete med att 
sammanställa en diskussionsdel. Vi valde att utgå ifrån samma kategorier vid både resultat 
och diskussion för att kunna diskutera resultatet gentemot teorierna. Under analysarbetet till 
diskussionen försökte vi undvika att intressanta aspekter i empirin skulle falla bort genom att 
märka samtliga delar i resultatet med en överstrykningspenna för att garantera att allt material 
hade behandlats. Alla fick ansvar över att sammanställa en kategori, men vi hade löpande 
diskussioner sinsemellan för att få en gemensam förståelse för varje kategori. Detta tyckte vi 
var ett effektivt sätt att arbeta, då var och en fick sätta sig in i varje del i arbetet. 

Giltighet	  och	  tillförlitlighet 
Giltighet handlar om att samla in material till studien som kan täcka valda frågeställningar 
och att man sedan ska kunna analysera denna empiri. Jacobsen (2002) menar att det närmaste 
vi kan komma sanningen är om så många som möjligt av respondenterna beskriver och 
redogör för liknande fenomen de upplevt, vi sökte således efter mönster och skillnader 
(Jacobsen, 2002;255-256). Som forskare är det därför viktigt att kontrollera att 
undersökningen använder sig av lämplig tidigare forskning och andra källor till studien 
(Jacobsen, 2002;258). Detta har vi säkerställt genom att enbart använda oss av referee 
granskad tidigare forskning, som visar att den tidigare forskningen är vetenskapligt 
genomförd. Enligt Jacobsen (2002) ska forskaren även vara uppmärksam på att det 
respondenterna säger endast är en beskrivning av deras livsvärld och därmed ingen generell 
sanning för en befolkning (Jacobsen, 2002;264). Under analysarbetet hjälpte därmed våra 
kategorier oss med att enklare kunna urskilja om det respondenterna redogjorde för var av 
liknande karaktär. Vi resonerade även kring vår förförståelse så att inte våra egna värderingar 
skulle styra analysarbetet i för stor utsträckning (Becker, 2008;21). 
 
Tillförlitlighet i en studie bygger på att vi kan lita på den empiri vi samlat in (Jacobsen, 
2002;256). Det var därför viktigt att tänka på att inte påverka eller leda intervjupersonerna till 
att enbart svara på det vi letade efter. Det handlade även om att respondenten kunde bli 
påverkad av hur vi som intervjuare talade, använde mimik och om vi verkade aggressiva eller 
ointresserade, Jacobsen (2002) menar att detta kallas för ”intervjuareeffekten” (Jacobsen, 
2002;270). Detta tog vi därför i beaktande vid intervjutillfället genom att uppträda genuint 
engagerade och ha ett ledigt kroppsspråk. Jacobsen (2002) talar även om vikten av 
nedteckning vid intervjutillfället för att detaljerad information i resultatet inte skulle vara 
felaktig (Jacobsen, 2002;273). Vi valde därför att banda och transkribera varje intervju för att 
kunna få fram exakta citat och beskrivningar. Med hjälp av detta har vi kunnat analysera och 
förstå respondenternas uttalanden angående de förväntningar och krav som ställs på dem på 
arbetsmarknaden. Vi prövade även intervjufrågorna på utomstående för att öka 
tillförlitligheten och för att frågorna inte skulle vara ledande eller svåra att förstå. 

Etiska	  aspekter 
Etiska	  överväganden 
I inledningen av varje intervjutillfälle förklarade vi överskådligt för intervjupersonen vad 
intervjun skulle handla om, men vi försökte undvika att helt berätta vårt syfte då det kunde bli 
ledande. Under intervjun inledde vi med några öppna frågor som en mjukstart för att försöka 
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komma ifrån den maktobalans som eventuellt kan uppstå vid en intervjusituation (Aspers, 
2011;141). Vi försökte även att få intervjupersonen att känna sig så bekväma i situationen 
som möjligt, vilket förhoppningsvis gjorde det enklare för respondenten att tala om sina 
egenskaper och förväntningar på arbetsmarknaden. 
 
Efter avslutad intervju upplevde vi ett behov från respondentens sida att prata vidare en stund 
kring ämnet. Många uttryckte att de hade fått reflektera på ett bra sätt över sin framtid och 
vilka kvalitéer de själva besatt, vilket även skapade funderingar kring kommande arbetsliv. Vi 
ansåg det vara viktigt att inte lämna individen direkt efter avslutad intervju för att gemensamt 
kunna diskutera arbetslivet och hur det ser ut, för att inte lämna individen med nya och kanske 
skrämmande tankegångar inför framtiden. 

Forskningsetiska	  principer 
Vi har tagit hänsyn till de forskningsetiska principerna som ska tas i akt vid en undersökning. 
Detta för att finna en hög kvalité på studien samt en förbättring av de kunskaper och metoder 
som tillämpades. Det var även viktigt för att undvika både psykiska och fysiska kränkningar 
hos respondenterna, som kallas individskyddskravet (Vetenskapsrådet, 1990;5) 
Individskyddskravet kan i sin tur sammanställas till fyra huvudkrav inom forskning; 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 
(Vetenskapsrådet, 1990;6). 
 
Det första kravet, informationskravet, handlar i korta drag om att forskaren ska informera de 
inblandande i studien om forskningens syfte, risker för obehag och att deltagandet alltid är 
frivilligt. Information angående forskningsresultatets användningsområde ska också 
tillhandahållas både muntligt och skriftligt (Vetenskapsrådet, 1990;7). När vi bokade våra 
intervjuer redogjorde vi för respondenterna vilken typ av undersökning som skulle 
genomföras och vad intervjun skulle behandla. Detta för att de skulle få en inblick i vad 
intervjun skulle handla om, samtidigt som vi kunde undvika obehag och missförstånd. 
 
Det andra kravet, samtyckeskravet, innebär att undersökningens deltagare har rätten att 
bestämma över sin medverkan. I en undersökning där respondenter tillämpar ett aktivt 
förhållningssätt, så som i en intervju, ska samtycke alltid inhämtas (Vetenskapsrådet, 1990;9-
10). Vi var därmed noga med att få tillåtelse av våra respondenter att använda deras 
uttalanden i vår kandidatuppsats. Vetenskapsrådet påpekar också att omyndiga eller 
otillräckliga individer som inte kan förstå den information de mottagit måste få godkännande 
av förmyndare (Vetenskapsrådet, 1990;9). Detta var dock inget vi behövde anpassa oss till då 
våra respondenter alla var över 18 år med förmågan att ansvara för egna beslut och 
uttalanden. 
 
Det tredje kravet, konfidentialitetskravet, behandlar att respondenters uttalanden och 
personliga uppgifter ska förvaras på ett sätt som gör att obehöriga inte kan komma i kontakt 
med den. Det handlar således om att information om ”identifierbara personer skall antecknas, 
lagras och avrapporteras” så att individer inte kan identifieras av obehöriga (Vetenskapsrådet, 
1990;12). Detta har vi tagit i beaktande, men det har inte varit möjligt att helt hålla 
informationen konfidiell, då det var via personliga kontakter som vi fick kontakt med 
respondenterna. Vi har däremot säkerställt att deras namn presenterats fiktivt i studien och att 
så få personer som möjligt fick reda på vem som deltagit i studien. Detta kom vi att informera 
varje respondent om före intervjun. Vi bad även om intervjupersonens godkännande att få 
spela in intervjuerna. 
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Det fjärde kravet, nyttjandekravet, innefattar att de uppgifter som respondenterna tillgivit oss 
endast får användas för forskningsändamål. Den som deltagit vid undersökningen kan således 
begära att få ta del av det färdiga resultatet och även nyttja detta till egen fördel. Däremot får 
inte forskningsresultatet användas mot respondenten vid exempelvis olika rättsprocesser 
(Vetenskapsrådet, 1990;14). Vi informerade respondenterna om att deras uttalanden endast 
skulle användas vid denna studie samt att de har rätt till att ta del av forskningsresultatet om 
de ville. 

Förförståelse	   
Becker (2008) menar att redogörelsen för sin egen och gruppens förförståelse är av stor vikt 
för att den inte ska skapa konsekvenser för analysen (Becker, 2008;27). Dels för att 
förförståelsen styr vår problemställning, men även för att den styr urvalet av respondenter 
samt vilka avgränsningar som görs i forskningsmaterialet. Synliggörandet av förförståelsen 
leder därmed till att vi blir medvetna om de begränsningar och möjligheter vi ger studien och 
på så sätt kan reflektera över detta under arbetets gång (Becker, 2008;21). Vår förförståelse 
har utvecklats genom att vi har läst litteratur, fått intryck från samhället, media och 
umgängeskretsar. Våra normer och värderingar av ingenjörsstudenterna och 
sjuksköterskestudenterna är alltså inte neutrala utan vi har genom hela livet blivit påverkade 
av andras åsikter. 
 
Vi valde att intervjua unga studenter eftersom vi har en föreställning om att det idag krävs en 
akademisk utbildning, i de flesta fall, för att få ett önskvärt arbete. Vår förförståelse för ämnet 
innefattar att vi anser att studenterna tänker sig att i början av sin karriär arbeta med en 
heltids- och tillsvidareanställning. Detta beroende på att vi studerar två professionsgrupper, 
sjuksköterskor och ingenjörer, där arbetsmarknaden behöver arbetskraft. 
 
Vi tror att de olika utbildningarna kan påverka vilka krav studenterna anser att 
arbetsmarknaden ställer. Att vara sjuksköterska i det nya arbetslivet medför antagligen en del 
förändringar. Vi tror att sjuksköterskors arbete idag innebär mer krav om att vara flexibla, 
tillgängliga, ständigt kompetensutvecklade och tillämpa ett livslångt lärande. Detta eftersom 
det har ett yrke som påverkar stora delar av befolkningen och därmed måste vara uppdaterade 
inom medicinska forskningsområden för att kunna tillhandahålla god sjukvård vid ohälsa. 
Samtidigt antar vi att de kommer ha svårt att hinna med det livslånga lärandet då det är en 
resursbrist av sjuksköterskor. Vår syn på en ingenjör i det nya arbetslivet är en person som har 
höga krav på sig från sin arbetsgivare med mycket press då de kommer arbeta inom ett 
högpresterande yrke på en konkurrensutsatt marknad. Vi har även en förförståelse kring att 
urvalspersonerna är ganska vana vid en viss teknikhantering, eftersom de är uppvuxna i en tid 
där teknik och tekniska hjälpmedel är vanligt förekommande. 
 
Vi tror att både sjuksköterskestudenterna och ingenjörsstudenterna kommer ha en ganska 
överensstämmande bild av vad som krävs av dem på den framtida arbetsmarknaden, då vi tror 
att de är färgade av den norm som råder idag. Vi tror att vi kommer få en del värdeladdade 
svar på vilka egenskaper som efterfrågas, eftersom studenterna har fått lära sig vad som anses 
“rätt” och “fel” egenskaper på arbetsmarknaden. De blivande sjuksköterskorna kommer enligt 
vår förförståelse ha en syn på det nya arbetslivet där en stark hierarki återfinns, vilket kan ses 
som negativt. Vidare att sjuksköterskorna kommer uppleva sig anställningsbara då vi upplever 
att det har blivit en förändrad syn på yrket, mot det negativa hållet med färre resurser. 
Ingenjörerna tror vi är anställningsbara och eftertraktade på arbetsmarknaden då det alltid 
funnits behov av ingenjörer i samhället och inte minst idag i och med den allt mer ökande 
teknikutvecklingen. 
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Under vår tid på utbildningen Organisations- och Personalutvecklare i Samhället (OPUS) har 
vi fått uppfattningen att samhället har gått ifrån en stark kollektivistisk anda där 
fackföreningar, politiskt engagemang och arbetarsolidaritet rådde. Idag har det skett en 
förändring till att samhället istället ser individen i första hand som i det nya arbetslivet är 
tvingade att följa med i utvecklingen om ökad flexibilitet, hög social kompetens och 
tillämpningen av ett livslångt lärande. 

KAPITEL	  4	  –	  Resultat	  	  
Vi kommer att presentera resultatet indelat efter två teman; syn på anställningsbarhet samt 
individualism-kollektivism. Som vi tidigare nämnt under urvalsdelen är våra respondenter 
fyra sjuksköterskestudenter och fyra ingenjörsstudenter. Erik, Johan, Anna och Klara studerar 
till sjuksköterskor. Sofie, Marie, Johanna och Karin studerar till ingenjörer. Samtliga 
sjuksköterskestudenter har praktiserat under sin gångna studietid medan ingen av 
ingenjörsstudenterna har haft praktik. När vi beskriver sjuksköterskor som har arbetat menar 
vi således när de har arbetat under deras praktik. 

Syn	  på	  anställningsbarhet	  
Nedan beskrivs det som respondenterna redogjorde för under intervjuerna utifrån 
framträdande drag. Dessa drag presenteras genom våra valda rubriker; social kompetens, 
livslångt lärande, stresstålighet, tävlingsinriktning och flexibilitet.	  

Social	  kompetens 
Det första mönstret vi kunde urskilja som respondenterna ansåg vara eftertraktat på 
arbetsmarknaden var att social kompetens återkom då samtliga respondenterna menade att det 
var viktigt att kunna vara social. För att de ska kunna prata med sina kollegor, patienter, 
kunder eller chefer ansåg intervjupersonerna att det var viktigt att kunna vara tydlig, att känna 
av stämningen och göra sig förstådda. Erik, som studerar till sjuksköterska menade att social 
kompetens handlar om förmågan att framhäva sin åsikt och vilja. Sjuksköterskestudenten 
Anna menade att den sociala kompetensen innebär att man kan känna av hur andra människor 
fungerar och kan anpassa sig efter det. Även Klara som studerar till sjuksköterska ansåg att 
den sociala kompetensen hörde ihop med hur bra man var på att kommunicera. En god 
relation mellan läkarna och undersköterskor är viktigt så att det inte uppstår konflikter eller 
missförstånd, berättade ingenjörsstudenten Klara. Sofie poängterade att en ingenjör utan 
social förmåga inte var önskvärd av arbetsgivare: 
 

“Man måste kunna prata för sig själv och inte vara en tyst nörd” 

Sjuksköterskestudenten Johan menade dessutom att mycket är vunnet då man möter en patient 
på ett bra sätt genom att lyssna och vara lyhörd. Även Marie som studerar till ingenjör 
framhävde att den sociala kompetensen är viktig eftersom man måste kunna samarbeta och 
fungera med många olika människor.	  

Livslångt	  lärande 
Ett annat mönster som framkom av majoriteten av intervjupersoner var det egna ansvaret över 
det livslånga lärandet. Klara som studerar till sjuksköterska menade att det är en fördel att 
man vill lära sig mer av både kursböcker, men även av andra människor och är medveten om 
att detta lärande kommer att fortsätta i resten av arbetslivet. Ingenjörsstudenten Johanna och 
sjuksköterskestudenten Johan menade att man inte behöver vara bäst på det man gör, men att 
man alltid ska ha en vilja till att utveckla sina kompetenser och lära sig mer. 
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Sjuksköterskestudenten Anna menade att det är roligt att lära sig om någonting man själv 
anser är spännande. Samtidigt ansåg hon att det kommer förväntas mycket av henne när hon 
kommer ut på arbetsmarknaden och att det hon hittills har lärt sig under sin utbildning är lite i 
förhållande till vad hon ska kunna på arbetsmarknaden. Engagemanget till att lära sig nya 
saker var ytterligare ett mönster som kunde urskiljas. Detta uttrycktes av samtliga intervjuade 
studenter som ett slags driv. Några intervjupersoner, speciellt ingenjörsstudenterna, påvisade 
att det var mycket viktigt med en drivkraft för att ta sig framåt. Ingenjörsstudenten Sofie sa att 
hennes starka sida var att hon hade ett driv och att den var viktig i det kommande arbetslivet. 
Marie som studerar till ingenjör ansåg även att det var viktigt med framtidsambitioner, detta 
tyckte även ingenjörsstudenten Johanna: 
  

“Jag har ett driv. Om man gör någonting man gillar så gör jag gärna det hela 
tiden för att göra det bästa liksom” 

  
Vidare menade Johanna att hennes starkaste egenskaper är just hennes vilja att komma någon 
vart och alltid göra sitt bästa: 
  

”Bra egenskaper med mig är att jag vill ta mig fram, att jag är impulsiv och att 
jag inte gillar att prestera dåligt. Jag kommer alltid göra det bästa tills jag 
spyr” 

 
I takt med teknikens framfart har både sjuksköterskeyrket och ingenjörsyrket förändrats enligt 
intervjupersonerna. Inom sjukvården har Internet gjort att patienter blivit mer pålästa om 
åkommor och sjukdomar. Anna tyckte att detta kan ses som både negativt och positivt 
eftersom en patient kan ha fått felaktig information, vilket innebär att tydlighet och pedagogik 
förespråkas allt mer. Klara ansåg således att kraven på sjuksköterskorna därför har ökat då de 
förväntas kunna väldigt mycket och att de måste anpassa sin kunskap beroende på vilken 
avdelning de hamnar. Sjuksköterskestudenten Erik menade att det måste finnas en viss 
anpassningsbarhet, men att han inte kan anpassa sig så mycket efter någon annan att lagar och 
regler åsidosätts. Han berättar vidare att det handlar om att man själv ska kunna ta egna beslut 
och ta ansvar över det, eftersom det kan handla om situationer där en patient kan sväva mellan 
liv och död. Ingenjörsstudenterna var eniga om att de krävs att de har en bred grund av 
kunskaper att stå på efter sin utbildning för att sedan anpassa sina kunskaper beroende på 
vilken arbetsplats de hamnar på i framtiden. Ingenjörsstudenten Sofie trodde exempelvis att 
det förväntas av henne att ha en bred grund och att kunna lite om varje. Marie som studerar 
till ingenjör menade att rekryterare söker efter en person som visar att man är intresserad och 
att man har en bred grund från utbildningen. 

Stresstålighet 
Sjuksköterskestudenterna hävdade att det var viktigt att vara stresstålig för att vara 
anställningsbar. Sjuksköterskestudenten Erik ansåg att det var viktigt att kunna hålla på med 
många saker samtidigt för att kunna klara av sitt framtida arbete: 
 

”För mig är det viktigt att kunna ha många bollar i luften för annars hade jag 
känt att jag inte klarade av mina uppgifter på bästa sätt, att jag inte levererade 
riktigt” 
 

Anna uttryckte att det var viktigt att kunna hantera stress eftersom sjuksköterskor hamnar i ett 
yrke där det alltid kommer vara mycket att göra, att det kommer vara viss personalbrist. Hon 
uttryckte också oro inför denna kombination och tyckte att det är lite skrämmande att man 
måste prioritera bland patienterna. Erik menade att det kommer bli en utmaning för honom att 
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kunna prestera så bra som möjligt för att skapa en bra bild av sjukvården och för att undvika 
att göra fel i arbetet, då många patienter idag vet sina rättigheter. Vidare menade han att man 
lätt kan bli anmäld då det inte alltid finns tydliga dokument för vad man ska göra i olika 
situationer, vilket kan leda till en stress och oro. Ingenjörsstudenterna talade inte om 
förväntningar på stress på den kommande arbetsplatsen, utan snarare en upplevd stress att 
kunna leverera på arbetsplatsen. De kände en press på sig att leverera smarta lösningar, men 
var beredda att jobba så mycket som det krävdes för att komma fram till denna lösning. De 
uttryckte därmed ingen stress över arbetssituationen utan snarare arbetsprestationen. 

Konkurrens	   
Inom temat anställningsbarhet var tävlingsinriktning något som lyftes fram av 
respondenterna. Några av intervjupersonerna uttryckte att det var svårt att de endast kan 
konkurrera med personlighet och den faktiska utbildningen, men menade att det är svårt om 
man inte har arbetslivserfarenhet för att konkurrera om arbeten. Karin som studerar till 
ingenjör menade att en praktik eller till och med gratisarbete är en väg för henne att nå ett 
eventuellt arbete, då hon är beredd att göra vad som helst för att få ett arbete:  
 

”Man kan alltid göra ett internship eller praktik och jobba gratis, det blir ju 
inga fem års arbetslivserfarenhet men det är ändå lite att ha i ryggsäcken” 
 

Karin berättade vidare att detta kunde göras till en viss nivå, men att man kunde jobba extra 
på annat sätt för att få in pengar och därmed kunna göra praktik eller liknande för att kunna få 
arbetslivserfarenhet och tillslut kunna skaffa sig ett arbete. Sofie och Marie menade att den 
höga tävlingskänslan mellan ingenjörerna har påverkat dem redan från utbildningen då de har 
50-timmarsveckor istället för de vanliga 40-timmarsveckorna. Sofie menade vidare att hon 
var beredd att ge allt när hon kommer ut i arbetslivet för att kunna samla på sig så mycket 
kunskap och erfarenhet som möjligt: 
 

”Jag kommer köra med gasen i botten och inte ligga på latsidan när jag            
  kommer ut och ska arbeta” 

 
Hon menade även att det är bättre att arbeta så mycket som möjligt i början, för att sedan 
trappa ner istället för tvärt om. Hon ansåg att hon kunde trappa ner i takt med att hon blir 
äldre, då hon förhoppningsvis nått sina karriärsmål och därmed inte behöver konkurrera lika 
hårt. Sofie berättade vidare med ett skratt: 
 

“Om jag börjar jobba lite här nu på halvtid så får jag se hur det känns liksom 
så tror jag att det är lätt att man fastnar där och då tror jag inte man får med 
sig all den kunskapen man behöver för att komma vidare i sitt jobb” 
 

Ingenjörsstudenten Karin hade en liknande åsikt och sa även att hon i början var beredd att få 
jobba långa dagar. Både Karin och Johanna som studerar till ingenjörer ansåg att denna 
strategi för att göra sig anställningsbar var viktig då det idag är viktigare med hög utbildning, 
vilket gör att konkurrensen blir högre och högre mellan studenterna. För Sofie låg utmaningen 
i att hela tiden kunna ligga steget före konkurrenten då hon ville arbeta inom 
produktutveckling som hade detta som ett av sina krav. Hon menade att om man inte hela 
tiden ligger i framkant så hinner konkurrenterna förbi. Sofie poängterade också att hennes 
ingenjörsutbildning lade stort fokus på att “skapa” elever med en snabb inlärningsförmåga så 
att de skulle vara anpassade till den konkurrenssatta arbetsmarknaden, detta för att: 
 

”... man måste producera hela tiden, fort vill dom (skolan och 
arbetsmarknaden) ha det för att kunna ligga steget före” 
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Ingenjörsstudenterna Marie och Karin tyckte att den framtida arbetsmarknaden genomsyrades 
av ekonomiska intressen. Marie förstod att det var så företagen måste fungera, men hon var 
något kritisk att hon ska verka i en sådan arbetsmiljö där allt arbete fokuseras kring pengar 
och att hon ska konkurrera med andra kring vem som sparat in mest pengar till företaget. 
Anna och Klara som studerar till sjuksköterskor ansåg dock att sjuksköterskor inte behöver 
konkurrera då det råder en brist på personal, vilket gör att bara legitimationerna och inte  
egenskaperna efterfrågades. Anna beskrev: 
 

”De tittar bara på att man har en legitimation, sen får man jobbet på grund av 
bristen. Men sen kommer man ut på arbetsplatsen och där finns patienter som 
förväntar sig massa av en och att man ska kunna allt” 
 

Sjuksköterskestudenten Erik uttryckte att han ville ha någon form av tävlingsinriktning då han 
blev driven av utmaningar i arbetslivet samt att:  
 

”Jag ser konkurrensen snarare som en kvalitetshöjare, blir jag utmanad så 
skärper jag mig och fokuserar, då tror jag att jag presterar bättre” 

Flexibilitet 
Att kunna göra många olika saker och att kunna anpassa sig efter situationer, menade Anna att 
hon förväntar sig inom sitt kommande yrkesliv som sjuksköterska. Även 
sjuksköterskestudenten Karin menade att hon måste vara anpassningsbar genom att inte vara 
”känslig mot tider som ges” så som tidiga morgnar och sena kvällar. Hon nämnde också att 
andra som har barn antagligen inte är lika anpassningsbara. Även ingenjörsstudenten Sofie 
och sjuksköterskestudenten Anna talade om att passa på att arbeta nu innan de hade familj och 
kunna visa sig flexibla för arbetsgivaren, Anna menade: 
 

“Nu är det bättre att passa på att ställa upp och arbeta extra-pass medan jag 
har en social situation som tillåter det. Sen när jag har familj är det en annan 
situation” 
 

Allt handlar om att visa vad man går för i början av sin karriär för att sedan få fler möjligheter 
att komma vidare i framtiden, vilket av många av respondenterna gav uttryck för. I början av 
karriären menade Johanna som studerar till ingenjör att det förväntas av henne att ”slava på 
ett kontor” och båda ingenjörsstudenterna Sofie och Marie var beredda på att arbeta sju till 
nio varje dag. Klara var till exempel beredd på att hon som sjuksköterska skulle få arbeta 
övertid och Erik menade att man måste vara beredd på att sjuksköterskeyrket inte är ett 
vanligt sju till fyra jobb samt att man får vara glad om man får lunch någon gång under dagen. 
Erik menade att om arbetsgivaren eller kollegorna är rättvisa med att ge och ta, i form av att 
byta pass, så såg han det som en fördel att kunna ha flexibla arbetstider. 

Individualism	  –	  Kollektivism	  	  	  	  
Nedan följer en presentation av det material som berör om individerna såg individualistiskt 
eller kollektivistiskt på anställningsbarhet. Resultatet presenteras utifrån underkategorierna 
lojalitet och utmaningar, samarbetsförmåga, mobilitet i arbetet, ny i arbetslivet och teknikens 
betydelse.  	    

Lojalitet	  och	  utmaningar 
Sjuksköterskestudenterna Erik och Anna menade att det var viktigt att vara lojal mot sina 
kollegor för att kunna uppnå en god stämning på arbetet, men samtidigt för att själv kunna 
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förvänta sig lojala arbetskamrater. Erik menade: 
 

“I dagens individualistiska samhälle funkar inte den individualistiska stilen, 
man jobbar ju ihop med någon” 

 
Inga av de andra respondenterna talade om lojalitet under intervjun. Istället tog 
intervjupersonerna upp de utmaningar som de kan tänkas möta i arbetslivet. 
Ingenjörsstudenten Marie förväntade sig att arbetsgivaren inte skulle ge henne färdiga redskap 
till att lösa ett problem, utan hon förväntade sig att det skulle vara upp till henne själv att lösa 
problemet. Johanna som studerar till ingenjör berättade att hon själv presterar bäst under 
press, något som även sjuksköterskestudenten Erik nämnde. I likhet med de andra studenterna 
menade Karin att hennes ingenjörsutbildning skapade elever som hade en bra 
problemlösningsförmåga för att snabbt kunna få en överblick och kunna lösa ett problem. För 
Karin låg därmed en del av utmaningen i att kunna framhäva sig själv och sina egenskaper på 
arbetsmarknaden. Sjuksköterskestudenterna Anna och Klara upplevde en stress över att deras 
kompetenser kommer bli förbisedda vid en rekrytering då det endast är deras legitimation som 
är attraktivt på grund av den personalbrist som råder. Erik ansåg att det skulle bli en utmaning 
för sjukvården att skapa arbetsplatser som skulle locka till sig personal, eftersom en sådan 
brist råder på sjuksköterskor. Vidare menade Erik och Johan att de ville skapa en god bild av 
sjukvården och såg på patienten som ett språkrör för detta. Johan berättade: 
 

“Det är viktigt att relatera inte bara till arbetsgivaren utan främst till patienten, 
eftersom de är marknaden” 

 
Respondenternas syn på utmaningar i arbetslivet varierade alltså från att utmana sig själv för 
att prestera bra under viss press, till en upplevd utmaning i att möta kunder och patienter på 
arbetsplatsen. 

Samarbetsförmåga	  
Samarbetsförmåga var en central egenskap som intervjupersonerna tog upp som viktigt för att 
kunna vara anställningsbar. Johan som studerar till sjuksköterska sa att det är bra med en 
spridning i arbetsgruppen, så att de man arbetar med inte är för lika. Ingenjörsstudenten Karin 
sa att gruppen tillsammans ofta kommer fram till de resultat man vill uppnå, vilket innebar att 
gruppen ger bättre resultat än en enskild individ, enligt Karin. Ingenjörsstudenten Johannas 
åsikt om samarbete var att man tillsammans kan komma fram till något bättre än om man är 
själv: 
 

”Jag tror det är väldigt viktigt att man kan jobba tillsammans med andra 
och hjälpa varandra och inte tänka på sig själv i första hand, utan diskutera 
fram bästa lösningen” 
 

Klara och Johan ansåg att sjuksköterskor behöver vara ”spindeln i nätet” och Klara menade 
att detta är något självklart. Eftersom professionernas (läkare, undersköterska och 
sjuksköterska) arbete är så separerat behöver sjuksköterskan ha en sådan roll. Anna däremot 
menade att hon gärna ser mer teamarbete mellan sjuksköterskor, läkare och undersköterskor 
för att förenkla kommunikationen och samarbetet. Hon menade också att hon under sin 
praktik fått arbeta med människor hon inte känner. Anna tyckte därför att man får anpassa sig 
genom att arbeta med människor man inte känner så väl och att “ge och ta” då man får rotera 
mellan olika arbetsuppgifter och arbetspass. Marie tyckte att hon som blivande ingenjör måste 
kunna vara lyhörd och arbeta i grupp då ingenjörer oftast arbetar i projektform där 
förväntningarna är höga på hela gruppen. Karin och Sofie som studerar till ingenjörer menade 
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även att samarbetsförmågan var viktig då projektgrupper består av experter av olika slag, 
vilket gör att det är viktigt att lyssna in andra människor och kunna kompromissa. 

Mobilitet	  i	  arbetet 
Respondenterna talade mycket om att de inte får nöja sig i arbetslivet, då försvinner 
utmaningen. Erik som studerar till ingenjör menade att det kan uppstå slarv om det dagliga 
arbetet hela tiden går på rutin. Ingenjörsstudenten Johanna förklarade att hon aldrig skulle 
nöja sig med ett arbete utan kommer att vilja byta under karriären. Karin som studerar till 
ingenjör berättade också att karriären kommer gå åt det håll som hon själv önskar: 
  

“Jobb kommer inte vara så att jag kan välja allt jag vill i en godisskål, men jag 
måste vara lite kräsen, jag kan inte bara ta vilket jobb som helst” 

  
Marie valde sin ingenjörsutbildning eftersom det bäddade för att kunna vidareutbilda sig till 
matematiklärare, om hon skulle vilja det längre fram i karriären, för att kunna ha olika 
möjligheter på arbetsmarknaden. Ingenjörsstudenten Sofie menade att kvalitén på hennes 
arbete bara blev bättre av mer erfarenhet. För ingenjörsstudenterna Sofie och Johanna innebar 
erfarenhet att vara på många olika arbetsplatser och avdelningar. Sofie påpekade: 
 

”Man blir lätt insnöad annars och allt går på rutin” 
  
Sjuksköterskestudenterna Anna och Klara såg inga problem med att byta riktning om det 
kommer på att de vill ha en förändring under sin karriär. Ingen av respondenterna förväntade 
sig alltså att verka på samma arbetsplats hela livet. Anna, Johan och Erik trodde dock att de 
skulle stanna inom samma profession som sjuksköterska hela sitt yrkesliv. Johan berättade: 

“Jag vill nog stanna krav, men det vet man inte. När jag jobbade som 
golvläggare så trodde jag att det var det jag skulle göra resten av livet, men jag 
gjorde det i två år, sen var jag dötrött på det så man vet aldrig. Men jag hoppas 
att jag stannar inom samma yrke”	  

Ny	  i	  arbetslivet 
Anna berättade att hon hade fått höra under sin sjuksköterskeutbildning att hon hade rätt till 
att få professionell hjälp med att hantera svåra situationer i arbetslivet, av exempelvis en 
psykolog. Detta var däremot inget som hon hade sett eller hört någon prata om under sina 
tidigare praktiker eller extraarbeten inom vården. Hon visste dock inte varför det inte 
tillämpas i större utsträckning. Hon upplevde i alla fall att det var skönt att veta att hon hade 
den rätten. Johanna som studerar till ingenjör talade om att hon gärna inte ville visa sig svag, 
om hon exempelvis skulle göra fel på ett framtida arbete ville hon hellre klara upp det själv än 
att ta hjälp av andra. Detta för att hon ville visa att hon faktiskt kunde själv då hon var: 
 

“...rädd för att inse att man har gjort fel typ och att ta hjälp när man har gjort 
fel. Jag försöker nog undvika så mycket så möjligt att ta hjälp och inte våga 
erkänna, att man skäms lite” 

 
Ingenjörsstudenterna Sofie, Marie och sjuksköterskestudenten Erik hoppades på en viss 
förståelse från arbetsgivarens sida när de fick sitt första arbete och samtliga hävdade att de 
behövde en så kallad inkörningsperiod för att lära sig vad den specifika avdelningen kräver. 
Samtliga sjuksköterskorna talade även om hur arbetslivet förändrats i deras profession, att det 
inte längre är ett kall att bli sjuksköterska till skillnad mot förr. Klara berättade att det idag är 
mycket fokus kring begreppet patientcentrerad vård, något som innebär att patienten och dess 
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utsaga ska stå i fokus för vården. Detta medför enligt sjuksköterskestudenterna att nya krav 
ställs på sjukvården, då sjuksköterskorna förväntas ha en bredare och djupare kunskap.  

Teknikens	  betydelse	  
Något som skiljde sig mellan respondenterna var den hänsyn de tog till teknikens betydelse i 
deras kommande arbetsliv. Sjuksköterskestudenten Anna var lite kritisk till att de inte fick 
lära sig något alls om datorsystem när en så stor del av yrket handlar om att dokumentera. 
Hon resonerade vidare att hon ansåg att många äldre människor som arbetar inom vården 
hade svårt att hänga med i utvecklingen av den allt mer datoriserade sjukvården. 
Ingenjörsstudenten Johanna kände däremot en viss stress över att det fanns en förväntan på 
den yngre generationen att de ska kunna väldigt mycket om datorer, enbart för att de är yngre. 
Sofie tyckte att den nya tekniken hade förändrat ingenjörsyrket markant, att det innebär en 
stor positiv förändring i form av att ny teknik underlättar för ingenjören: 
 

”Eftersom tekniken går så här fort (knäpper med fingrarna) så har det hänt en 
massa, för några år sedan konstruerades helt andra saker än idag. Man har 
kvar saker som bilen och cykeln. Sånna saker jobbar man ju med fortfarande, 
men så har man ju det nya, fräscha, coola man kan jobba med också” 
 

Respondenterna talade främst positivt kring sitt kommande arbetsliv, 
sjuksköterskestudenterna tyckte dock att vissa politiska åtgärder, exempelvis lönen, delvis 
drog ner bilden av deras yrke. De flesta studenter var förväntansfulla, men samtliga 
respondenter talade om en rädsla för att komma ut i arbetslivet. Här finns en tydlig likhet 
mellan samtliga respondenter, alla upplevde en nervositet att inte kunna tillräckligt mycket, 
att inte vara kompetenta nog. 

KAPITEL	  5	  –	  Diskussion	   
Nedan diskuteras resultatet gentemot de teoretiska utgångspunkterna samt tidigare forskning. 
Diskussionen är indelad i en del som berör respondenternas syn på anställningsbarhet och en 
del som diskuterar anställningsbarhet utifrån ett individualistiskt eller kollektivistiskt synsätt. 
Varje del diskuteras under samma rubriker som i resultatavsnittet för att underlätta för läsaren. 
Efter resultatdiskussionen följer en diskussion som återkopplar till vår förförståelse. Även 
metoden samt tillvägagångssättet diskuteras under detta kapitel. 

Resultatdiskussion	  
Under resultatdiskussionen kommer det att redogöras för kategorierna syn på 
anställningsbarhet och individualism- kollektivism där resultatet av dessa kategorier 
presenteras var för sig.  

Syn	  på	  anställningsbarhet	  	  
Nedan diskuteras de egenskaper som respondenterna själva lyfte som centrala för att kunna 
vara anställningsbara gentemot den tidigare forskning och de teorier som presenterats ovan. 
Här återfinns de underrubriker som finns i resultatdelen ovan; social kompetens, livslångt 
lärande, stresstålighet, tävlingsinriktning och flexibilitet.	  

Social	  kompetens	  
Garsten och Jacobsson (2004) tar upp att egenskaper som krävs för att kunna vara 
anställningsbar är bland annat att kunna ha en social kompetens och kunna kommunicera med 
sina medmänniskor (Garsten och Jacobsson, 2004;277). Social kompetens var en aspekt som 
togs upp av samtliga studenter som viktig för att kunna vara anställningsbar. Sofie menade att 
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som blivande ingenjör var det viktigt att inte bara vara en tyst nörd utan kunna uttrycka sig 
muntligt och kunna lägga fram sina idéer och förslag. Social kompetens såg vi som 
återkommande hos våra intervjupersoners svar kring vad de ansåg vara viktigt gällande att 
hålla sig anställningsbar. Sennett (2007) diskuterar att det idag har skett en förskjutning från 
de objektiva kunskaperna till att bli mer fokus på människan som person (Sennett, 2007;88). 
Vi kunde se detta i våra respondenters syn på vad som är viktiga egenskaper för att kunna 
verka på arbetsmarknaden. Sjuksköterskestudenten Klara menade att social kompetens hänger 
ihop med hur bra man kan kommunicera med andra människor samt att en bra relation mellan 
anställda är viktigt så att inte konflikter eller missförstånd uppstår. Den sociala förmågan kan 
förstås som att våra intervjupersoner genom att använda sin sociala kompetens och 
kommunicera med sina medmänniskor kan undvika konflikter i det framtida arbetslivet. Detta 
kan kopplas samman till Dixon m.fl. (2007) som hävdar att samförstånd mellan människor 
gör att konflikter minskas (Dixon m.fl., 2007;385). Ingenjörsstudenten Marie drog också en 
parallell från den sociala kompetensen till samarbetet mellan olika människor och hävdade att 
en god social förmåga är viktigt för att kunna samarbeta. Vi kunde dra slutsatsen att 
respondenterna ansåg att det är mycket betydelsefullt i dagens arbetsliv att besitta en social 
förmåga, att kunna prata, förstå och samarbeta med andra människor. 

Livslångt	  lärande	  
Det livslånga lärandet tas upp av Fauerbaek (2004) som en del av det svenska samhället där 
individerna ständigt ska uppdatera sina kompetenser (Fauerbaek, 2004;71). Även Garsten och 
Jacobsson (2004) menar att det livslånga lärandet är en del i anställningsbarheten där 
individen anammar att kompetensutvecklas och har ansvar för att lära sig nya saker (Garsten 
och Jacobsson, 2004;8). Vi kunde tydligt se att våra intervjupersoner delade denna åsikt då 
den stämmer överens med bilden av det nya arbetslivet eftersom studenterna menade att 
lärandet inte kommer att sluta efter utbildningen, utan fortsätta hela livet. 
Sjuksköterskestudenten Johan uttryckte att det var viktigt för honom att hela tiden utvecklas 
och lära sig nya saker och Klara menade att hon som blivande sjuksköterska förväntas kunna 
många olika saker och därmed kontinuerligt lära sig mer. Detta kan sammankopplas till det 
Clarke (2008) menar gällande individens roll för att tillämpa livslångt lärande samt vilka 
strategier individer har för att utveckla sina kompetenser. Eftersom företag och samhället har 
blivit mer effektiviserat och då nedskärningar präglar dagens samhälle menar Clarke (2008) 
att anställningsbarheten har blivit viktigare för individen för att hålla sig kvar på 
arbetsmarknaden (Clarke, 2008;259). I takt med den allt mer decentraliserade 
arbetsmarknaden har ansvaret hamnat hos individen (Allvin m.fl., 2006;33). Som 
sjuksköterska måste man anpassa sin kunskap beroende på hur patienten är som person, vilket 
Johan påpekade. Erik menade även att lagar och regler inte få åsidosättas, men att han som 
sjuksköterska ändå ska kunna ta egna beslut samt ta ansvar över de beslut som tas. Detta kan 
vi koppla till de krav som ställs på individen då människor förväntas vara initiativtagande, 
planerade, kontrollerade och ansvarsfulla över sin egen arbetssituation (Allvin m.fl., 
2006;23). Vi anser att de nya kraven kan skapa en oro och stress hos individen till att ständigt 
hänga med i utvecklingen. Hos sjuksköterskestudenterna kunde denna stress uppkomma när 
de precis bytt avdelning på sin praktik och därmed inte har tillräckligt med specifik kunskap. 
Huzzard (2004) menar att individen är ansvarig till att anpassa sig efter marknadens behov 
genom att uppdatera sina kompetenser (Huzzard, 2004;108). Det handlar därför om att vara 
flexibel på så sätt att individen kan anpassa sin kunskap beroende på vilken situation den 
befinner sig i. Flera av ingenjörsstudenterna menade i linje med detta att en viktig del av deras 
kompetens är att den är bred så att de i framtiden har möjlighet att specialisera sig inom flera 
områden. Detta tankessätt belyser det moderna samhällets anställningsbarhetsdiskurs där en 
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individ ska kunna många olika saker för att det ska bli enklare att använda individerna inom 
flera områden inom arbetslivet.  

Stresstålighet	  
Teknikutvecklingen som Allvin m.fl. (2006) resonerar kring där utveckling lett till ökad 
användning av datorer, mobiltelefoner och liknande, har påverkat människor på olika sätt. 
Denna teknikutveckling har lett till att arbetsprocesser går mycket fortare och att hastigheten 
på arbetsmarknaden har ökat i och med att människan har fått hjälpmedel så som datorer och 
annan teknik (Allvin m.fl., 2006;15). Den har också påverkat det nya arbetslivet med 
avseende på anställningsbarheten kopplat till stress eftersom resurserna inom sjukvården 
minskat och att nyttomaximeringen ökat. Vi kunde urskilja att ingenjörsstudenterna inte 
talade om att de skulle möta stress i arbetslivet. Majoriteten av de ingenjörsstudenter vi 
intervjuade berättade att de studerade 50-timmarsveckor istället för vanliga 40-
timmarsveckor, något som talar för att de redan var förberedda för ett yrke med högt tempo. 
Ingenjörsstudenterna kände däremot en stress över att kunna prestera det som arbetsgivaren 
krävde av dem. De flesta hade även en uppfattning om att allt ska gå väldigt snabbt när man 
väl kommer ut på en arbetsplats då man bland annat ska kunna komma på smarta lösningar. 
Ingenjörsstudenten Sofie menade att man måste arbeta snabbt och smart för annars kommer 
ett konkurrerande företag ut med en ännu bättre bilmodell, vilket även kan kopplas ihop med 
konkurrens. Eftersom ingenjörsstudenterna talade om att de upplevde att företag ville att de 
ska vara så effektiva som möjligt kände de blivande ingenjörerna Karin och Johanna en stress 
över detta. 
 
Vidare tog samtliga sjuksköterskestudenter upp att det var viktigt att ha en förmåga att hantera 
stress. Erik menade att det är viktigt i hans kommande arbetsliv att handskas med många 
bollar i luften och att kunna hantera många olika saker samtidigt för att kunna vara 
anställningsbar. Vidare uttrycktes en oro av Anna där hon tyckte att det var en stress att det 
alltid kommer vara mycket att göra som sjuksköterska eftersom det är en arbetsbrist. Detta 
kan vi koppla till att det blir svårt för de blivande sjuksköterskorna att känna sig lugna och 
inte stressade då de hade en uppfattning om att det i princip alltid är någon form av arbetsbrist 
på arbetsplatsen. Stressnivån visade sig vara påverkad av att resurserna har minskat, vilket 
innebär att de ska hinna med fler arbetsuppgifter på kortare tid för att spara pengar. En annan 
faktor till varför de blivande sjuksköterskorna uttrycker en stress är att patienterna är mer 
pålästa om sjukdomar som en följd av teknikutvecklingen. Tidigare var det vårdpersonal och 
läkare som hade kunskap medan det idag kan finnas många patienter som söker på Internet 
efter information om sjukdomar och vilka behandlingssätt som är mest lämpliga. Samtliga 
sjuksköterskor menade att deras utbildning är bred och när de är klara med sina tre år kommer 
de att antingen specialisera sig eller börja arbeta på en avdelning. Detta gör att de får en 
övergripande kunskap över hela deras profession, men menar att de inte har den djupa 
kunskapen som patienterna efterfrågar. 

Konkurrens	  	  
Svensson (2004) menar att teknikutvecklingen har påverkat organisationer och individer i 
form av att konkurrensen mellan individer har ökat och kraven på arbetsinsatserna har ökat 
(Svensson, 2004;85). Vårt resultat visade att ingenjörsstudenterna till störst del uttryckte sig 
tävlingsinriktat. För att konkurrera om de arbeten som finns på arbetsmarknaden förklarade 
Karin att hon var redo att arbeta gratis eller komma in på företag som praktikant för att få med 
sig någon form av erfarenhet. Vi tyckte att det var en intressant aspekt eftersom det tyder på 
att hon är redo att göra uppoffringar för att kunna konkurrera om ett arbete. Hennes åsikt talar 
för de nya krav som uppkommit i takt med individualiseringens framfart, med avseende på att 
vara anställningsbar då Karin inte talar om en trygg anställning utan lyfter fram att det är 
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viktigt att samla erfarenhet. Detta kan vi koppla till Garsten och Jacobsson (2004) som menar 
att om man ska kunna vara anställningsbar så måste man försöka hålla sig attraktiv på 
arbetsmarknaden (Garsten och Jacobsson, 2004;11). Det är just det Karin strävar efter då hon 
försöker att tävla om de arbetstillfällen som ges. McCable (2007) påvisar att när människor 
ställs mot varandra uppstår konkurrens (McCable, 2007;246). Ingenjörsstudenterna 
förväntade sig en hård konkurrens, dels mellan företag, men också mellan arbetstagare. Detta 
kan även kopplas ihop med Allvin m.fl. (2006) och deras resonemang kring att kraven och 
pressen att klara av vissa arbetsmoment har ökat, detta på grund av att den individuella 
insatsen på arbetet fokuseras mer idag (Allvin m.fl., 2006;35-36). Respondenterna såg 
konkurrensen som en drivkraft, något som tyder på att de hade ett synsätt på konkurrens som 
stämmer överens med normen i det nya arbetslivet. McCable (2007) beskriver en norm som 
menar att ett ”rätt och fel” skapas i och med att individer ställs mot varandra, att ett normativt 
beteende produceras (McCable, 2007;243-244). Sjuksköterskestudenterna talade om att de 
ansåg det var synd att det inte var tillräcklig konkurrens inom deras profession på grund av 
brist på sjuksköterskor. Detta tyder på att även de var färgade av den norm som McCable 
(2007) beskriver. Vi kan urskilja likheter mellan McCable (2007) och Sennetts (2007) teori 
kring att den individuella prestationen hamnar i fokus framför gruppens prestation i det nya 
arbetslivet (Sennett, 2007;87). Sjuksköterskestudenterna Klara, Anna och Johan nämnde inget 
om konkurrens mellan arbetssökande inom sjuksköterskeyrket, troligtvis eftersom alla talade 
om den brist som råder inom sjukvården på personal. Erik som studerar till sjuksköterska 
menade att han upplevde konkurrens mellan arbetstagare som något positivt och drivande. 
 
Sennett (2007) hävdar att erfarenhet inte är någonting som är eftertraktat på arbetsmarknaden 
idag (2007;125). Till skillnad från detta menade de flesta ingenjörsstudenterna att det var 
väldigt svårt att komma ut på arbetsmarknaden utan någon erfarenhet alls inom området. 
Några respondenter uttryckte att det skulle vara svårt att kunna konkurrera utan någon 
erfarenhet, vilket är en intressant motsägelse till Sennetts (2007) teori. Däremot talar Sennett 
(2007) om att ”erfarenhet förlorar i värde ju mer den ökar”, något som tyder på att han menar 
att lång erfarenhet är en last medan respondenterna anser att en viss erfarenhet är fördelaktigt 
(Sennett, 2007;72). Vidare menar Sennett (2007) att företag ofta vill anställa unga personer 
som är uppdaterade med det “senaste” i form av trender och teknik. De äldre har istället en 
formad uppfattning om hur saker och ting ska gå till från tidigare arbetsplatser och ställer 
därför högre krav i form av lön och förmåner (Sennett, 2007;71). Detta redogjorde även 
ingenjörsstudenten Johanna för, då hon menade att många företag vill ha en nyutexaminerad 
så att de kan forma personen som de vill.  
 
Studenterna talade även om att de skulle lära sig mer specialkunskap beroende på vilken 
avdelning/område de kommer att arbeta inom. Allvin m.fl. (2006) menar att varje individs 
ansvar att vara anställningsbar har ökat, vilket gör att det kan uppstå konkurrens mellan 
individer. Detta då den individuella insatsen på arbetet mäts och syns i en helt annan 
utsträckning idag än tidigare (Allvin m.fl., 2006;35-36). Vi såg tydligt att främst ingenjörerna 
menade att de hela tiden måste ligga steget före när de väl kommer ut på en arbetsplats. Deras 
prestationer mäts i hur mycket pengar företaget sparar gällande en förbättringsprocess eller 
hur mycket pengar företaget tjänar på en ny produkt. Detta bidrar till en konkurrens och 
tävlan mellan respondenterna att först få tillträde till en arbetsplats, men sedan också visa att 
de är värda att få arbetet och bidra med de bästa och nyaste idéerna.  

Flexibilitet	  
Allvin m.fl. (2006) menar att teknikens utveckling har medfört konsekvenser för individen i 
arbetslivet. Via tekniken har det blivit svårare att särskilja på arbetsliv och privatliv. För några 
decennier sedan kunde man stänga av arbetet när man kom hem, medan det idag överlappar 
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varandra då den tekniska utvecklingen har gått framåt där Internet och datorer gör att man 
ständigt är tillgänglig (Allvin m.fl., 2006;104-106). Även Peters m.fl. (2008) menar att det 
idag är svårare för individer att separera arbetet från privatlivet. Deras forskning tyder även på 
att människor har svårare att hinna med både privatlivet och arbetslivet (Peters m.fl., 
2008;284). Ingen av våra intervjupersoner redogjorde för att de var villiga att ta med sig sitt 
arbete hem, däremot var ingenjörsstudenterna Karin, Sofie, Johanna och Marie samt 
sjuksköterskestudenterna Erik och Anna villiga till att vara flexibla angående de arbetstider 
som ges. Främst ingenjörsstudenterna var beredda att arbeta övertid om de var tvungna. 
Sjuksköterskestudenterna talade även om att vara flexibla i form av att kunna byta arbetspass 
med sina kolleger och försöka ställa upp när det behövdes då det handlar om att “ge och ta”. 
Denna åsikt talar för de nya krav som uppkommit i takt med individualiseringens framfart, 
med avseende på att vara flexibel. Detta ligger i linje med Garstens (2004) presentation om 
vikten att vara anpassningsbar för att kunna tillfredsställa arbetsmarknaden (Garsten, 
2004;153). Vi anser att respondenterna såg flexibilitet som ett positivt begrepp i den mening 
att de inte behöver känna sig rastlösa då de har möjlighet att byta arbetstider, testa nya saker 
och ha flera arbetsuppgifter på en och samma arbetsplats. Detta kan resultera i att de får mer 
ansvar över sin egen situation till att bland annat utbilda sig och ändra sitt schema utan att 
känna sig låsta. Vi anser dock i likhet med Peters m.fl. (2008) att flexibla arbetstimmar kan 
vara en fördel, men att det även kan skapa en stress om arbetsgivaren förväntar sig att 
arbetarna ständigt ska vara tillgängliga (Peters m.fl., 2008;283). Flexibilitet kan således skapa 
en press på individen till att alltid vara tillgänglig, att vilja förändra sig, ständigt vara påläst 
och vilja arbeta med olika saker, vilket stämmer överens med Allvin m.fl. (2006) syn på att 
flexibilitet sätter press på individen (Allvin m.fl., 2006;35-36). Vi upplevde dock inte att 
någon av respondenterna uppgav att de kände en stress över flexibla arbetstider, utan som 
nämnts tidigare var det något de flesta var beredda på. Däremot innebar inte detta att 
respondenterna uppskattade för hög stress på den framtida arbetsplatsen.  

Individualism	  –	  Kollektivism	  
Nedan följer en diskussion kring om studenterna såg på anställningsbarhet individualistiskt 
eller kollektivistisk. Avsnittet presenterar också om respondenterna tenderade att vara 
påverkade av den bild som finns av det nya arbetslivet med fokus på anställningsbarhet. Detta 
avsnitt är uppdelat efter rubrikerna; lojalitet och utmaningar, samarbetsförmåga, mobilitet i 
arbetet, ny i arbetslivet och teknikens betydelse.	  

Lojalitet	  och	  utmaningar	  	  
Sennett (2007) talar om en konsekvens som den ökande konkurrensen bidragit med är att 
lojaliteten förändrats radikalt från arbetstagarnas sida, till följd av att den livslåga 
anställningen försvunnit allt mer (Sennett, 2007;41). Denna avsaknad av lojalitet gick att 
utläsa från respondenternas syn på det kommande arbetslivet. Ingen av respondenterna talade 
om att vara lojal mot sin arbetsgivare, men sjuksköterskestudenterna Erik och Anna tyckte 
dock att det var viktigt att vara lojal mot sina medarbetare. Att det inte ens nämns som 
relevant när de tillfrågades om vilka krav som de tror kommer få möta från arbetsmarknadens 
sida tolkar vi som att det inte är betydelsefullt för individerna. Vi tror även att de är påverkade 
av den bild av det nya arbetslivet som presenteras ovan, att lojaliteten alltmer inte prioriteras 
idag. Detta kan tolkas som att individerna är individualistiskt inriktade i detta avseende, att de 
i första hand tänker på sig själva. Dixon m.fl. (2007) talar om att en individualistisk egenskap 
är att vara konkurrenskraftig, vilket individerna betonar i detta fall eftersom de snarare ser till 
sin egen favör framför att vara lojal (Dixon m.fl., 2007;385). Lojaliteten har även minskat 
ifrån arbetsgivarnas sida enligt Sennett (Sennett, 2007;41). Arbetstagare erbjuds inte i samma 
utsträckning en långsiktig anställning, något som respondenterna inte heller talade om. Den 
minskade lojaliteten från arbetsgivare beror till stor del på den ökande konkurrensen som gör 
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att företag måste tänka på sin effektivisering framför att kunna värna om anställda (Sennett, 
2007; 42). Denna syn bekräftades även av respondenterna eftersom ingen förväntade sig en 
livslång anställning eller talade om en önskan att ha det. Detta är ett intressant resultat då 
detta visar att intervjupersonerna tenderade att vara påverkade av detta synsätt som det talas 
om i litteraturen. Avsaknaden av en förväntad lång anställning från respondenterna tolkar vi 
som att de i detta avseende i hög grad har ett individualistiskt synsätt på lojalitet. En intressant 
aspekt av detta är att respondenterna satte stort fokus vid att tala kring aspekter som skulle 
göra deras kommande arbetsgivare tillfredsställda, men utan att överhuvudtaget nämna 
lojalitet.  
 
Klara och Anna talade om att de tyckte det var synd att arbetsgivaren bara gick på deras 
sjuksköterskelegitimation och inte på personlighet när en sjuksköterska anställs, vilket tyder 
på att de gärna föredragit att anställas efter personliga egenskaper snarare än expertis. Dixon 
m.fl. (2007) talar om att en individualistisk egenskap är att försöka vara unik på 
arbetsmarknaden, något som syns hos dessa respondenter när de önskar att bli anställda efter 
deras unika egenskaper (Dixon m.fl., 2007;385). Marie som studerar till ingenjör talade också 
om vikten av att ha ”rätt” personlighet för att kunna vara anställningsbar, det räckte inte med 
att bara ha en bra utbildning utan hon ansåg att det även var viktigt att visa upp en aktiv fritid. 
Sennett (2007) samt Allvin m.fl. (2006) talar om att kunskap förlorat i värde och att det 
istället är individen som subjekt som står i fokus idag (Sennett, 2007;88, Allvin m.fl., 
2006;35-36). Detta tyder på det ovan sagda, att respondenterna såg vikten av att se sig själva 
som subjekt mer koncentrerat än själva kunskapen i sig. 
 
Sjuksköterskestudenterna Erik och Johan samt ingenjörsstudenterna Sofie och Johanna 
framhävde att det är viktigt med ett kundinriktat tänkande, något som är extra intressant för 
Erik och Johan som såg sina patienter som kunder på en marknad. Detta bekräftar vikten för 
respondenterna att hela tiden tänka konkurrens, något som Sennett (2007) visar som en av de 
mest centrala aspekterna för den nya kapitalismens kultur (Sennett, 2007;72). Här syns även 
den konkurrenskraft som Dixon m.fl. (2007) talar om som ett tecken på individualism (Dixon 
m.fl., 2007;385). Dixon m.fl. (2007) talar om en tredje aspekt för att vara individualistisk i 
form av att individen tar eget ansvar för sig själv och sin karriär (Dixon m.fl., 2007;385). 
Ingenjörsstudenten Karin vände kravet på eget ansvar till något positivt, att det var upp till 
henne själv att skapa den karriär hon ville ha, eftersom det är hon som bestämmer över sina 
egna val. Detta kan också tolkas som ett individualistiskt synsätt eftersom Karin tar sitt egna 
ansvar över sin karriär. Allvin m.fl. (2006) och Sennett (2007) talar om att individen kan 
uppleva kraven i det nya arbetslivet som ett tvingande krav eller som en motivationsfaktor 
(Allvin m.fl., 2006;9, Sennett, 2007;62). Respondenterna tenderade att ha anammat kraven 
som en motivationsfaktor snarare än ett tvång, något som tyder på att de har ett synsätt som 
stämmer överens med den bild av arbetsmarknaden som teorierna presenterar. 

Samarbetsförmåga	   
Allvin m.fl. (2006) menar att den svenska arbetsmarknaden blivit mer individualiserad. En 
intressant aspekt som sjuksköterskestudenten Erik berättade var att en individualistisk person 
inte passar in i dagens arbetsliv då man måste samarbeta med människor. Vi tyckte att detta 
var en intressant motsättning till det Allvin m.fl. (2006) påvisar gällande att arbetsmarknaden 
har blivit mer individualiserad (Allvin m.fl., 2006;23). Eftersom Allvin m.fl. (2006) behandlar 
det egna ansvaret och den ökande konkurrensen mellan individer såg vi ett intressant resultat 
då samarbetsförmågan togs upp av samtliga intervjupersoner som ett måste på framtida 
arbetsplatser för att kunna fungera.  
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Dixon m.fl. (2007) menar att ett kollektivistiskt drag hos en individ innebär att individen kan 
ta hjälp och råd från människor i sin närhet (Dixon m.fl., 2007;385). Detta drag sågs tydligt 
hos respondenterna. Sjuksköterskestudenten Anna berättade att sjukhus ibland ringer in 
bemanningspersonal, därför måste man kunna samarbeta och ta mer ansvar inom olika 
områden beroende på vilken personal som är inkallad, där vissa är bättre på ett område än ett 
annat. Erik som studerar till sjuksköterska menade att det var av extra stor vikt att kunna 
samverka med många olika människor och anpassa sig därefter. Marie, Karin och Sofie 
menade även att de som blivande ingenjörer måste kunna vara lyhörda för andras åsikter då 
de kommer att arbeta inom projektgrupper i sina framtida yrken. Detta påvisar att 
respondenterna hade en syn att de bör vara flexibla till att arbeta med många olika typer av 
människor i många olika typer av situationer. En intressant aspekt av detta är att individerna 
reflekterade i stor utsträckning okritisk kring denna anpassning, vilket vi tolkar som att deras 
resonemang ligger i den linje med den bild av det nya arbetslivet som presenterats i teorierna, 
att samarbetsförmåga och flexibilitet är ett måste för att vara anställningsbar. Gundlach m.fl. 
(2006) och McCable (2007) talar om att de individualistiska och de kollektivistiska 
egenskaperna inte fungerar som uteslutande, de kan alltså verka på samma gång (Gundlach 
m.fl., 2006;1609, McCable, 2007;246). Detta är något som tenderar att återkomma hos 
respondenterna. Vi såg en intressant distinktion i att respondenterna talade om att de 
förväntades kunna ha en god samarbetsförmåga när diskursen påvisar självständighet och eget 
ansvar som krav för individen. Eftersom konkurrens mellan individerna är något som 
poängterades inom både diskursen och av respondenterna såg vi en intressant motsättning i 
respondenternas betoning av samarbetsförmåga som en viktig egenskap. 
	  
En annan konsekvens av individualiseringen är enligt Sennett (2007) att långsiktigheten 
förändrats i organisationer, i takt med allt mer ökande krav på effektivitet för att kunna 
konkurrera på arbetsmarknaden (Sennett, 2007;11). Alla respondenter var eniga om att de inte 
ville stanna på samma arbetsplats hela livet, de ville ha nya utmaningar och inte arbeta för 
mycket på rutin. Ingenjörsstudenterna Sofie och Marie samt sjuksköterskestudenten Erik 
hävdade att deras arbete snarare skulle försämras istället för förbättras om de arbetade på 
samma ställe med samma uppgifter för länge. De menade att kvalitén på arbetet skulle höjas 
om de fick nya utmaningar. Detta kan tolkas som ytterligare ett tecken på att dessa individers 
syn på arbetslivet matchar väl ihop med den norm som råder idag som Sennett (2007) talar 
om. Han menar att eftersom det finns ett sådant fokus på effektivitet har det uppstått en 
institutionell otålighet i organisationer, vilket innebär att det ska gå snabbt istället för att saker 
ska genomföras grundligt (Sennett, 2007;72). Respondenterna menade i likhet med Sennett 
(2007) att slarv kan uppstå om arbetet blev för enformigt eftersom det uppstår en otålighet att 
inte få nya utmaningar.  

Ny	  i	  arbetslivet	  
Samtliga respondenter kände en oro över att komma ut på arbetsmarknaden i tron om att de 
inte kunde tillräckligt mycket och saknade erfarenhet inom professionen. Detta tror vi kan 
bero på att vårt urval består av unga studenter utan erfarenhet inom professionen. Den 
upplevda oron över att börja verka på arbetsmarknaden förklarades i en kontext där 
respondenterna var rädda att inte räcka till, något som visar på att de anser att de kommer 
möta höga krav när de är färdigutbildade. Några av respondenterna talade om att det inte gick 
att visa sig svag i det kommande arbetslivet. Sjuksköterskestudenten Anna och 
ingenjörsstudenten Johanna nämnde detta fast ur olika synvinklar. Anna berättade om den 
psykologiska hjälp en sjuksköterska har rätt att få, detta hade hon dock aldrig sett under sin 
praktik. Detta tolkar vi som ett tecken på att det finns en outtalad regel att ”så gör man inte”, 
utan sjuksköterskor ska klara sig själva inom sjukvården. Inga av de andra 
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sjuksköterskestuderande nämnde detta, vilket också kan tyda på att detta inte är något som är 
uttalat eller sett som viktigt i yrket. Vi tyckte det var intressant med tanke på den 
individualistiska andan som tycks råda där ”ensam är stark”. Detta kan tolkas som att 
respondenterna även här tänker individualistiskt och konkurrensinriktat (Dixon m.fl., 
2007;385). Johanna talade även om individuellt arbete där hon hellre löste ett problem själv 
än bad om hjälp. Hon menade att hon ville bevisa för sig själv att hon klarade av problemet, 
något som även Marie tog upp. Ingenjörsstudenten Sofie och sjuksköterskestudenten Erik 
hoppades på en viss förståelse för att de var nya i arbetet, en intressant aspekt gentemot alla 
de krav som de också behandlat och den pressen på att leverera de uttryckte väntade dem. 

Teknikens	  betydelse	  
Enligt Sennett (2007) är ett kännetecken på dagens kapitalism den allt mer ökande 
automatiseringen och tekniska utvecklingen (Sennett, 2007;45). Sennett (2007) hävdar att 
detta skapar två läger, de som har möjlighet att anamma den nya tekniken och dra nytta av 
den, samt de som inte har möjlighet att utnyttja den nya tekniken och därför hamnar i en 
mindre privilegierad grupp (Sennett, 2007;73). Vår urvalsgrupp tillhör en yngre generation då 
de är mellan 22-26 år som generellt kan tänkas vara bekväma med att använda teknik. 
Sjuksköterskestudenten Anna var dock kritisk till att de fick lära sig lite om det i utbildning i 
förhållande till vad som krävs av dem i arbetet, med bland annat hantering av journalsystem. 
Hon nämnde även de två grupper som Sennett (2007) talar om att de äldre kan få problem att 
utveckla kunskap om den nya tekniken. Här reflekterade Anna kritiskt kring den norm där alla 
förväntas hänga med för att kunna vara effektiva på arbetet. Ingenjörsstudenten Johanna 
däremot upplevde en viss stress över att det förväntades av henne att klara av tekniken bara 
för att hon var ung. Detta tyder också på en kritisk reflektion till att man förväntas ”hänga 
med”. Ingenjörsstudenten Sofie delade dock inte denna åsikt utan såg bara positiva fördelar 
med teknikens utveckling. Hon talade om ny teknik som det nya, coola och fräscha, vilket vi 
tolkar som att hon var extra benägen att vara med i gruppen som hänger med i utvecklingen. 

Sammanfattning	  av	  resultatdiskussion	  	  
Vi fann att respondenterna i stor utsträckning har en överensstämmande syn gentemot den 
bild av arbetslivet som teorierna målar upp. De egenskaper de beskrev handlade främst om 
social kompetens, livslångt lärande, stresstålighet, tävlingsinriktning och flexibilitet. De krav 
som arbetsmarknaden idag ställer på anställningsbarhet hade respondenterna anammat och 
många presenterade dessa åsikter som självklara och utan vidare kritik. Detta tolkar vi som att 
respondenterna ser på anställningsbarhet som en norm, ett sätt de ”måste” vara på för att 
kunna få ett arbete. Respondenterna tenderade att ha ett individualistiskt synsätt rörande 
lojalitet och konkurrens, men samtidigt ett kollektivistiskt synsätt gällande samarbetsförmåga 
i arbetslivet. Samtliga respondenter uttryckte dock en oro för att inte vara tillräckligt 
förberedda för att möta arbetsmarknaden, något som kan tyda på att de är medvetna om att de 
kommer möta höga krav i arbetslivet. Respondenterna anammade kraven, men hade samtidigt 
en känsla av att inte räcka till. En tolkning av detta är att studiens urval ingår i den grupp som 
har möjligheter och förutsättningar att följa med i utvecklingen. De är uppvuxna i ett samhälle 
där de ska vara sitt eget varumärke och har därför anammat tankesättet kring 
anställningsbarhet.  

Slutsats	  	  	  
Syftet med studien var att undersöka hur unga studenter som är på väg ut på arbetsmarknaden 
såg på de krav som kan relateras till anställningsbarhet. Vi ville även studera om studenterna 
hade en individualistisk eller kollektivistisk syn på anställningsbarhet. För att besvara detta 
syfte redogörs studiens frågeställningar nedan: 
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Hur	  ser	  studenternas	  syn	  ut	  gällande	  kravet	  anställningsbarhet	  i	  arbetslivet? 
Gällande kravet på anställningsbarhet från arbetsmarknadens sida kunde vi konstatera att 
studenterna påvisade sex viktiga krav för att vara attraktiv på arbetsmarknaden. Dessa krav 
var för respondenterna att ha en social kompetens, kunna samarbeta med sina medarbetare, 
tillämpa ett livslångt lärande, att kunna hantera stress, att vara tävlingsinriktade samt att vara 
flexibla gällande arbetstider och arbetsuppgifter. De sex delarna framförs av samtliga 
respondenter och de menade även att de var villiga att tillämpa dessa för att vara 
anställningsbara. Vi kunde konstatera att studenterna var villiga att anpassa sig till de krav 
gällande anställningsbarhet som de trodde att de skulle möta när de kommer ut på 
arbetsmarknaden. Studenterna var medvetna om de krav som väntade dem, de talade också 
relativt okritiskt om dessa krav. 

Har	  studenterna	  en	  individualistisk	  eller	  en	  kollektivistisk	  syn	  på	  anställningsbarhet? 
Vår studie visade att de studenter som är på väg ut i arbetslivet idag har en syn som 
överensstämmer med den bild som finns av det nya arbetslivet i samhällsvetenskaplig 
forskning och teoribildning. Detta tyder på att individerna anammat det synsätt som det nya 
arbetslivet medför, där ett visst beteende är önskvärt och att de ingår i den grupp av 
människor som har möjlighet att dra nytta av vad det nya arbetslivet erbjuder. Respondenterna 
hade i stor utsträckning ett individualistiskt synsätt på anställningsbarhet, bland annat när de 
diskuterade tävlingsinriktning samt konkurrens. Däremot diskuterade samtliga respondenter 
vikten av att kunna samarbeta med andra människor, något som tyder på en viss 
kollektivistisk syn. Studenterna tenderade alltså att ha en individualistisk, men även till viss 
del kollektivistisk syn på anställningsbarhet. 

Diskussion	  av	  förförståelse 
Vår förförståelse blev bekräftad i den mån att vi tolkade det som att individerna var färgade 
av normen kring anställningsbarhet i dagens arbetsliv. Att vi hade denna förförståelse, men 
också fick den bekräftad kan ha att göra med att vi själva finns i samma åldersspann som 
respondenterna. Vi själva besitter vissa av dessa värderingar och anser att arbetsmarknaden 
kräver liknande egenskaper av oss, något som har skapat vår förförståelse. 
  
Sjuksköterskestudenterna var mycket mer inställda på att vidareutbilda sig inom vården än 
vad vi förväntade oss. De såg inga hinder att inte kunna fortsätta att utbilda sig under sin 
karriär, även om de var väl medvetna om den resursbrist som råder inom vården. Detta 
förändrade vår förförståelse kring sjuksköterskeyrket, att en individ med en färdig 
legitimation inte är förberedd för att arbeta på många olika ställen, utan snarare har en grund 
som de kommer bygga på beroende på vilken inriktning de väljer. Vi fick dock bekräftat för 
oss att det råder en stark arbetsdelning inom sjukvården där sjuksköterskan kan agera som 
kommunikatör mellan olika professioner och patienter. Denna förförståelse ledde oss också 
till att tro att sjuksköterskorna var flexibla och tillämpade ett livslångt lärande, vilket några av 
respondenterna menade att de gjorde då de exempelvis var villiga att byta arbetspass och ville 
läsa in sig mer inom olika områden. 
 
Före studien trodde vi att ingenjörsstudenterna skulle uppleva en trygghet i sitt kommande 
yrke, något som vi fick motbevisat för oss eftersom respondenterna bland annat talade om att 
de fick en bred grund, något som kunde ses både positivt och negativt eftersom de inte fick 
någon form av spetskompetens. Vi trodde även att ingenjörsyrket var självständigt och fritt, 
men den bild de intervjuade ingenjörerna gav var att de oftast arbetar i projektform där det 
finns givna ramar kring när arbetet ska vara klart. Vår förförståelse kring att 
ingenjörsstudenterna förväntade sig att möta en hög press från arbetsmarknaden bekräftades 
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av vårt empiriska material. Däremot såg studenterna denna press främst som en morot och 
något som skulle driva dem framåt, något som vi inte förväntade oss i denna utsträckning. Att 
denna press sågs som en drivkraft är något som förändrat vår förförståelse kring synen på 
ingenjörsyrket. 

Diskussion	  av	  metod 
Eftersom vi själva ingick i samma åldersspann som urvalspersonerna, vilket tidigare 
diskuterats, kan detta ha påverkat vår förförståelse och i vilken riktning studien utgår ifrån. 
Det finns en risk att vi kan ha identifierat oss med intervjupersonerna, men detta kan dock 
även ha en positiv effekt. Respondenterna kan då ha identifierat sig med intervjuaren och 
därför svarat mer sanningsenligt. Vi upplevde även att det uppstod ett bra samtal eftersom vi 
själva i viss mån kunde känna igen oss i det som respondenterna sa. 
  
Vi hade kunnat förbättra intervjuguiden något, en fråga som vi upplevde att vi saknade svar 
på när vi analyserade var om respondenten önskade att deras kommande yrke såg ut på något 
annat vis mot vad de ansåg att det gjorde idag. På så vis hade vi kunnat få en mer kritisk 
reflektion på deras kommande arbetsliv. Vår intervjuguide kan ha varit uppbyggd på ett vis 
som gjort att individerna pratade okritiskt kring de krav som förväntas av dem. Detta försökte 
vi dock undvika genom att be respondenten att exemplifiera vad de menade med olika 
begrepp och utveckla sina svar. 
   
Vi hade som målsättning att intervjua personer som hade genomgått större delen av sin 
utbildning, eftersom vi trodde att de hade haft mer tid till att börja fundera kring arbetslivet 
och vad det innebar. Vårt tillträde till fältet kombinerat med tidsramen gjorde att detta inte var 
möjligt. Några av våra respondenter hade därför inte studerat så länge som vi först önskat på 
sina utbildningar. Detta kan ha bidragit till att vi fick svar som respondenten kanske inte hade 
reflekterat över innan, vilket kan ha påverkat materialet. Vi upplevde dock att alla 
respondenter utan större svårigheter kunde svara på våra frågor. Därmed upplever vi att vi har 
fått svar på våra frågeställningar, men vi är dock medvetna om att det kan vara svårt för en 
individ som ännu inte verkat på arbetsmarknaden att skapa sig en bild av vad den verkligen 
innebär. Vi ville således få en ökad förståelse kring hur individerna ser på sina kommande 
arbetsliv och vad som väntar dem. Vi eftersträvade att kartlägga individernas åsikter och vad 
arbetsmarknaden innebar för dem. Detta anser vi att vi har uppnått när vi har visat att 
studenterna i hög grad var färgade av den norm som det nya arbetslivet tycks innebära enligt 
tidigare forskning.  
 
Giltigheten i vår studie kan ha hotats av att studien blivit grundad på likartade infallsvinklar 
då vi alla läser samma utbildning, men det är dock svårt att undkomma detta i en 
kandidatuppsats. Våra likvärdiga synvinklar kan i sin tur ha påverkat hur vi tolkat vår empiri 
då vi alla tre letade efter liknande mönster, vilket kan ha orsakat att vi missade andra viktiga 
delar. Vi tror dock att vår kategorisering vid analysarbetet hjälpt oss kringgå detta eftersom vi 
var noggranna med att kategorisera empirin i tillhörande kategori. Valet av artiklar har vi 
baserat på dess relevans för vår studie samt om de är refereegranskade. Tillförlitligheten i vår 
studie kan dock ha hotats av att respondenterna inte lämnat ärliga och tydliga svar. Det kan ha 
lett till att vi tolkat svar som inte är pålitliga. Detta är dock väldigt svårt att bevisa, men vi 
upplever att respondenterna gav oss sanningsenliga svar. Transkriberingsarbetet var vi 
grundliga med för att minimera hotet om att få fram felaktiga svar, men även för att få fram 
exakta citat från respondenterna.  
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I metoddiskussionen vill vi även poängtera att vi är medvetna om att alla aspekter kring det 
nya arbetslivet som nämnts i arbetet inte nödvändigtvis är nya. Sjukhuset är en institution som 
funnits länge och ingenjörsyrket är långt ifrån en ny profession. Detta innebär att det som 
respondenterna tagit upp är viktigt och relevant för dem, något som vi enbart kan tolka i den 
kontext som teorierna gett oss. Vi kan alltså inte kontrollera att de egenskaper som anses vara 
utmärkande för det nya i arbetslivet inte fanns innan processer som globaliseringen och 
individualiseringen förändrade samhället. Det som ses som nytt kan upplevas som diffust, 
vilket vi försökt undvika genom att måla upp en bild av vad som förändrats baserat på 
forskning och vilka konsekvenser detta har inneburit för individen. 

Fortsatt	  forskning 
Att jämföra generationer är något vi valde att inte undersöka i vår studie då den skulle bli för 
bred inom den tidsaspekten studien genomförts under. Det hade dock varit en intressant 
aspekt att studera hur individer som verkat på arbetsmarknaden under en längre tid har 
hanterat och anammat de nya krav som finns idag eftersom det har skett en förändring kring 
hur människor ser på arbete. Det som anses som åtråvärda egenskaper idag behöver inte alls 
se likadana ut som för trettio år sedan, det hade varit intressant att kartlägga hur individer 
upplever denna förändring. På så vis hade det även gått att undersöka vad individer verkligen 
anser är “nytt” på den nya arbetsmarknaden. Detta hade varit ett bra komplement till denna 
studie eftersom det hade gett ytterligare en infallsvinkel på hur individen förhåller sig till 
arbetsmarknaden. Det hade även varit intressant i den aspekten att undersöka en urvalsgrupp 
som har mindre möjligheter än den här studiens respondenter att “hänga med” i 
teknikutvecklingen, de ökande kraven på flexibilitet och anställningsbarhet som ett 
individuellt ansvar. 
 
Att undersöka hur kraven skiljer sig mellan offentlig och privat sektor anser vi hade varit en 
intressant utgångspunkt för att studera det nya arbetslivet närmare. Den offentliga sektorn är 
ofta omtalad i massmedia idag och mycket ljus har satts på att den offentliga sektorn vill 
skapa sig en bättre status. Det hade varit intressant att studera vad de olika sektorerna har för 
krav i det nya arbetslivet och om det skiljer sig åt och i så fall på vilket vis. En annan aspekt 
som hade varit intressant att studera är hur högskoleutbildningar bygger upp sina program och 
kurser för att matcha arbetsmarknaden. Att kartlägga hur kontakten mellan arbetsliv och skola 
fungerar för att skapa arbetskraft som är önskvärd idag är intressant i den aspekten att det i 
massmedia talas om en överutbildad generation. Ytterligare en sak som hade varit intressant 
att undersöka är huruvida elevers krav och arbetsmarknadens krav stämmer överens, men 
vems ansvar är det och vem kommer i kläm i dagens synsätt kring livslångt lärande och 
anställningsbarhet? 
  
Eftersom denna studie visar att unga studenter idag är starkt färgade av den norm som 
forskning indikerar finns kring arbetslivet och vad som är önskvärt hade det också varit 
intressant att studera individer som har maktpositioner inom skolväsendet och 
arbetsmarknadspolitiskt. Detta för att undersöka om även de är färgade av denna norm och 
om de på så vis reproducera denna norm via olika beslut och samhällsprocesser. Det hade 
varit relevant för att förstå mer om vårt samhälle och varför vissa strukturer ser ut som de gör. 
 
Som tidigare diskuterats anser vi att det hade varit intressant att undersöka vilka önskemål 
studenter har inför sin kommande karriär. Hur studenter ser på dagens professioner och om de 
önskar att det skulle se annorlunda ut. Detta hade vart en intressant aspekt som skulle kunna 
breddat vår förståelse ytterligare kring hur unga individer ser på det nya arbetslivet idag. 
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Bilaga	  –	  Intervjuguide	   
	  
Inledningsfrågor	  

1. Beskriv din utbildning du går på. 
Hur länge har du studerat och hur många år har du kvar? 
Hur ser upplägget ut på din utbildning, hur arbetar ni i skolan?  
Varför sökte du utbildningen? 
Vad har du för förväntningar på ditt kommande arbetsliv?  

Kartlägga utbildning och framtida arbete. Kartlägga respondentens studietid och hur de talar om 
detta. Intressant att veta varför de sökte utbildningen samt att veta vad de har för förväntningar på 
arbetslivet.  
 
Krav	  

2. Vilka kompetenser/egenskaper tror du är önskvärda i ditt kommande arbetslivet? 
Vilka kompetenser/egenskaper tror du kommer vara mindre önskvärda?  
Vad innebär dessa begrepp för dig? Ge exempel! (t.ex., vad innebär social 
kompetens för dig?) 
Kan du utveckla, kan du motivera ditt svar? 

Kartlägga vilka normer som finns inför arbetslivet, hur respondenten anser att man bör vara för att 
vara anställningsbar på arbetsmarknaden. Vad respondenten tror att den allmänna åsikten på 
arbetsmarknadens efterfrågan på egenskaper är. Generella åsikter.  
 

3. Vilka av dina kompetenser/egenskaper tror du kommer efterfrågas på 
arbetsmarknaden?  

Vad tror du gör dig konkurrenskraftig på arbetsmarknaden? 
Vilka kompetenser/egenskaper hos dig tror du är mindre eftertraktade?  
Vad innebär dessa begrepp för dig? Ge exempel! (t.ex., vad innebär social 
kompetens för dig?) 
Kan du utveckla, kan du motivera ditt svar? 

Se om individens uppfattning om hur man bör vara på den nya arbetsmarknaden stämmer överens 
med hur respondenten beskriver sig själva. Stämmer dessa egenskaper överens med marknadens 
efterfrågan. Och vilka egenskaper som vägs tyngre än andra och varför. Kartlägga individens normer 
kring vad som eftertraktas och inte. Specifika åsikter.  
 

4. Vad tror du kommer förväntas av dig på arbetsmarknaden?  
Vilka krav tror du att du kommer att möta på arbetsmarknaden? 
På vilket sätt kommer du bemöta dessa krav?  
Kan du utveckla, kan du motivera ditt svar? 

Kartlägga vilken syn individen har på kommande krav (förutsättningar) som kommer ställas på 
respondenten. Speglar respondentens syn på de krav som arbetsmarknaden ställer och dess attityder 
gentemot dessa krav. 
 
Det	  nya	  arbetslivet	  	  	  

5. Vad har du för förväntningar/syn på dagens arbetsmarknad?  
Vad har du för åsikter om hur dagens arbetsmarknad ser ut? 
Anser du att din utbildning matchar kraven på dagens arbetsmarknad? 

Få en avslutande och övergripande bild av respondentens åsikt om hur arbetsmarknaden ser ut 
generellt. För att kunna upptäcka åsikter/attityder om hur studenten ser på arbetsmarknaden. 
Förtvivlan, rädsla, hopp, spänning, utmaning mm.  
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Avslutning	  
6. Hur tänker du kring att arbeta inom samma profession hela arbetslivet?  

Varför/varför inte? 
Tänker respondenten arbeta inom professionen hela arbetslivet eller är de förändringsbenägna och 
vill vidare? Kartlägga respondentens syn på att vara rutinmässig, att stanna på ett ställe. 
 
 
 
	  


