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FÖRORD 

Jag vill uttrycka min tacksamhet gentemot alla studievägledare på Uppsala universitet som 

ställde upp och avsatte tid för att delta i min undersökning. De har bidragit med ovärderlig 

kunskap till mitt examensarbete, men även med vägledning om hur jag kan möta 

arbetsmarknaden. 

 

Jag vill rikta ett tack till min handledare som under arbetets gång var flexibel i sin återkoppling 

och bidragit med konstruktiv feedback. Jag vill även tacka mina närstående som stöttat och 

peppat mig under denna process. 

 

Ida Jansson 
september 2019  



ABSTRACT 

A current topic that is being discussed in education is the opportunity to work after graduation. 

The thesis strives to investigate what kind of competence is being created in higher education 

in order to determine the employability of the student and to clarify what educational support 

that is available. The study was conducted through semi-structured interviews with seven 

student counselors who shared their views on the correlation between education and the labor 

market in order to explore how to work with employability. The result shows that there is a lack 

of work-related learning in higher education that increases the gap between education and the 

labor market. The student indicates stress and anxiety about the future of the labor market and 

feels lost in what the education generates for type of competence. To avoid this problem, 

information about the skills that the labor market is demanding should be implemented in 

education and the opportunity to assign internships in the general programs. 

 

Keywords: Competence, learning, employability, theory and practice, higher education, labor 

market, work-related  



SAMMANFATTNING 

Ett aktuellt ämne som diskuteras inom utbildning är möjligheten till arbete efter examen. Denna 

uppsats ämnar undersöka vilken kompetens som skapas inom högre utbildning för att utröna 

studentens anställningsbarhet och bringa klarhet i vilket pedagogiskt stöd som finns att 

tillhandahålla. Undersökningen har utförts genom semistrukturerade intervjuer med sju 

studievägledare som delgivit sin syn på korrelationen mellan utbildning och arbetsmarknad för 

att utforska hur man arbetar med anställningsbarhet. Resultatet visar att det finns en avsaknad 

av arbetsrelaterat lärande inom högre utbildning som ökar glappet mellan utbildning och 

arbetsmarknad. Studenten indikerar på stress och oroskänslor inför framtidens arbetsmarknad 

och upplever sig vilsen för vad utbildningen genererar för kompetens. För att undgå detta 

problem kan information om den kompetens som arbetsmarknaden efterfrågar implementeras i 

utbildningen och möjligheten öka till att genomföra praktik även inom de generella 

programmen. 

 

Nyckelord: Kompetens, lärande, anställningsbarhet, teori och praktik, högre utbildning, 

arbetsmarknad, arbetslivsanknytning 
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1. INLEDNING 

I Sverige talar man ofta om välfärden som är ett begrepp för att beskriva levnadsförhållanden 

hos befolkningen. För att lyckas åstadkomma denna standard är det viktigt att skapa social 

trygghet och ett hållbart samhälle. En avgörande del för att kunna utveckla samhället i denna 

riktning är att investera i utbildningskapital hos befolkningen. Det bidrar långsiktigt till 

ekonomisk tillväxt, minskade sociala ojämlikheter och högre effektivitet. Sonnerby (2012) 

menar att högre utbildning, högskole- och universitetsutbildning, dessutom bidrar till lägre 

arbetslöshet och högre inkomst för arbetstagarna. För att kunna åstadkomma en kvalitetssäkrad 

högre utbildning är det ofrånkomligt att kostnaderna utgör en stor del av den statliga budgeten. 

Under 2018 uppmättes det statliga ramanslaget för högre utbildning i Sverige på grund- och 

avancerad nivå till totalt 25,6 miljarder kronor fördelat på samtliga lärosäten 

(Universitetskanslersämbetet, 2019). 

 

Historiskt sett har synen på den ökade verksamheten inom högre utbildning i det närmaste varit 

positiv. Att ha ett utbildningssystem där alla har rättighet till att studera är tveklöst värdefullt, 

men med Sveriges över 400 000 aktiva studenter inom högre utbildning är det då viktigt att 

utbildningen genererar kunskap som bidrar till sysselsättning i samhället. Det som upptäckts på 

senare tid är att det har utvecklats en viss ovisshet över huruvida utbildningen ger rätt 

förutsättningar och möter behoven på arbetsmarknaden. Man talar om studentens 

anställningsbarhet och hur utbildning och arbetsmarknad korrelerar. Anställningsbarhet är ett 

relativt mångfacetterat begrepp som generellt innebär att studenten ska besitta tillräcklig 

kompetens för att erhålla och bibehålla en anställning på arbetsmarknaden (Nilsson & Viberg, 

2016). Olsson (2018) redogör för statistik som visat att vart fjärde rekryteringsförsök på 

arbetsmarknaden under hösten 2017 misslyckats till följd av att man inte kunnat hitta lämplig 

kandidat med rätt kompetens. Han menar att det råder en relevans- och kvalitetsproblematik 

inom högre utbildning som försvårar övergången mellan utbildning och arbetsliv eftersom det 

finns en avsaknad av adekvat erfarenhet. 

 

Bladh (2013) instämmer i att högre utbildning till viss del saknar relevans gentemot 

arbetsmarknaden och att det av den orsaken förekommer en klyfta. Sonnerby (2012) vidhåller 

att det finns ett svagt förtroende för att utbildningens innehåll är anpassat efter arbetsmarknaden 

och menar att det är oklart om lärosäten har tillräckligt god kännedom om arbetsmarknaden för 

att kunna anpassa utbildningen utefter dessa förutsättningar. Denna debatt ledde till att 
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Regeringskansliet under 2019 slutförde en utredning om kompetensförsörjning inom högre 

utbildning. Utfallet visade bland annat att det fanns ett glapp mellan högre utbildning och 

arbetsmarknad relaterat till kompetens och utbildningens samhällsnytta. Förslag till åtgärd för 

att förebygga detta är att utforma utbildningens innehåll så att den är förenlig med studentens 

efterfråga utifrån arbetsmarknadens och samhällets behov (Regeringskansliet, 2019). 

 

Många framhåller att metoden för att förebygga detta problem ligger i att upprätta en 

fungerande samverkan mellan utbildning och arbetsmarknad. Universitetskanslersämbetet 

(2018) menar att den rådande samverkan inom svensk utbildning är bristfällig och är i behov 

av att reformeras. Det skulle skapa möjlighet för studenten att inhämta kunskap om 

arbetsmarknadens verklighet likväl som att det skulle förvärva bildning utanför akademin. Blad 

(2013) delar denna mening och understryker att grundläggande kompetens uteblir för studenten 

om samverkan är frånvarande. Sonnerby (2012) poängterar även att lärandet utvidgas om 

samverkan har en central del inom utbildningsplanen eftersom det genererar arbetslivsinriktad 

erfarenhet. Han menar att en framträdande åtgärd för att förbättra innehållet i utbildningen vore 

att införa praktisk kunskap av olika beskaffenheter för att förstärka studentens kompetens.  

Implementering av föreslagna åtgärder för att åstadkomma en förändring är dock relativt svåra 

med hänsyn till restriktiva utbildningsplaner inom högre utbildning. En förändring måste vara 

starkt motiverad och inte tränga bort akademins policy och målsättningar.  

 

Mot bakgrund av det relevansproblemet som tycks existera inom högre utbildning har syftet 

med denna studie varit att undersöka vilken kompetens som upplevs skapas inom högre 

utbildning och hur detta kan omvandlas till former av anställningsbarhet. Det relaterar till det 

pedagogiska ämnet då det undersöker hur individen formas i formella och informella processer 

inom högre utbildning samt omfattar aspekter av utbildning, bildning och lärande (Uppsala 

universitet, 2019a). För att kunna undersöka hur denna verklighet ser ut antog denna studie en 

mer unik synvinkel genom att studera problemet utifrån studievägledaren som informant. Det 

är en yrkesutövning som sällan undersöks i utbildningsrelaterad forskning, men som 

otvivelaktigt besitter stor kunskap om utbildningsväsendet utifrån dess delaktighet i olika 

institutionella sammanhang. SACO (2019) konstaterar att studievägledarens uppdrag omfattar 

att hålla kontakten levande mellan utbildning och arbetsmarknad för att stötta studenter, lärare 

och institutionen med kunskap och erfarenhet om näringslivet. Utifrån deras helhetsbild av 

utbildning och arbetsmarknad har de utgjort lämpliga informanter för att förstå förekomsten av 

kompetensproblem inom högre utbildning relaterat till anställningsbarhet. 
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2. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

Syftet med studien var att skapa en förståelse för hur högre utbildning arbetar med att främja 

studentens anställningsbarhet. Studien tog avstamp i studievägledares uppfattning kring hur 

utbildning formar kompetens som sedan går att omsätta på arbetsmarknaden. Undersökningen 

ämnade även utröna vilken pedagogisk roll studievägledare antar för att underlätta övergången 

mellan utbildning och arbetsmarknad. Studien menar med högre utbildning generella program 

och yrkesprogram på grundnivå. Mot bakgrund av detta formulerades tre frågeställningar. 

 

§ Vilken form av kompetens relaterat till aspekter av anställningsbarhet upplever 

studievägledarna skapas inom högre utbildning? 

§ Hur anställningsbara upplever studievägledarna att studenterna är utifrån 

arbetsmarknadens krav och behov? 

§ Hur arbetar studievägledare för att underlätta övergången mellan utbildning och 

arbetsmarknad för studenterna? 

 

2.1 BAKGRUND 

Det är evident att samhället har förändrats markant de senaste decennierna i samband med den 

tekniska utvecklingen. Sättet som individen orienterar och sysselsätter sig i samhället har 

genomgått en stor omställning och kommer onekligen att fortsätta utvecklas. För att försäkra 

sig om att Europa som kontinent ska kunna möta dessa förändringar initierades 

Bolognaprocessen år 1999. Det är ett samarbete mellan 48 europeiska länder som ämnar öka 

utbildningsmobilitet, anställningsbarhet och konkurrens- och attraktionskraft internationellt 

(Stier, 2018). Bolognaprocessen ledde bland annat till att Sverige år 2007 reviderade och 

reformerade stora delar av den högre utbildningens upplägg. Man införde ett nytt poängsystem 

liknande ECTS som används universellt i Europa och delar upp utbildning i cykler på grund-, 

avancerad- och forskarnivå (Universitets- och högskolerådet, 2019b). 

 

Uppdraget med att uppnå målsättningarna i Bolognaprocessen är fortfarande en pågående 

process och till de ursprungliga målsättningarna har fler tillkommit. Mellan åren 2011–2020 

har man valt att fokusera på sex specifika aspekter omfattande den sociala dimensionen, 

livslångt lärande, anställningsbarhet, studentcentrerat lärande, internationalisering och 

mobilitet samt multidimensionella verktyg för transparens. I korthet innebär målsättningarna  
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att man ska arbeta för allas rättighet till utbildning oavsett om man kommer från en 

underrepresenterad grupp, införa olika former av ramverk för att kvalitetssäkra och introducera 

lärandemål som skapar en tydlighet i utbildningsplanen. Två målsättningar som fanns med 

primärt och fortfarande befrämjas är anställningsbarhet och mobilitet. Ökad anställningsbarhet 

menar man ska bidra till en mer välutbildad befolkning och föreslagen åtgärd är behov av mer 

praktiska inslag inom ramen för högre utbildning. Mobilitet innebär att minst 20 procent vid år 

2020 delvis ska ha praktiserat eller utbildat sig utomlands inom ramen för sin examen 

(European Commission, 2012). 

 

Riksrevisionen (2009a) granskade under år 2009 fyra lärosäten för högre utbildning specifikt 

kopplat till anställningsbarhet med hänvisning till målsättningen i Bolognaprocessen. Det som 

upptäcktes var bland annat att det fanns tveksamma kopplingar mellan utbildningsmål och 

insatser för att främja anställningsbarhet. I flera fall fanns det inte tillräcklig verksamhet eller 

utvärdering av samverkan mellan arbetsmarknad och utbildning. Informationen om till 

studenten om arbetsmarknaden kunde även vara bristfällig och en otydlighet förekom i hur man 

bedrev studievägledning. Det riktades då en uppmaning till institutionerna att börja arbeta med 

att främja studentens anställningsbarhet med incitament om att kompetens i form av erfarenhet 

och relevans för arbetsmarknaden behövde utvärderas, kvalitetssäkras och implementeras. 

 

Ett universitet som medverkade i undersökningen var Uppsala universitet med 37 informanter 

inom olika professioner i verksamheten. I rapporten framkom det att Uppsala universitet 

överlag arbetade med anställningsbarhet och försök till att implementera arbetslivserfarenhet i 

utbildningen. Däremot återfanns ingen systematisk eller medveten uppföljning kring hur man 

arbetade med anställningsbarhet och arbetsmarknadsfrågor på fakultetsnivå. Följaktligen kunde 

arbetet med anställningsbarhet variera stort beroende på inom vilken institution som man 

arbetade och även att vissa fakulteter inte hade någon studievägledare. I undersökningen 

beskrivs studievägledning som en ytterst viktig instans inom verksamheten för att fungera som 

ett stöd för studenten i övergången mellan utbildning och arbetsmarknad, men även för att 

upplysa lärarna om vad som studenten skulle kunde mötas av på arbetsmarknaden. Att nyttja 

och ta hjälp av en studievägledare menade man var essentiellt för att kunna driva arbetet mot 

ett utbildningsinnehåll som speglar verklighetens arbetsmarknad (Riksrevisionen, 2009b). 
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3. TIDIGARE FORSKNING 

För att hitta vetenskapliga adekvata underlag som ringade in forskningsläget genomfördes 

sökningar i databaser på Uppsala universitetsbibliotek (https://www.ub.uu.se) och i Google 

Scholar (https://www.scholar.google.com). Följande sökord användes för att finna centrala 

ämnen för undersökningen: ”kompetens”, ”kunskap”, ”teoretisk”, ”praktisk”, 

”anställningsbarhet”, ”högre utbildning” och ”studievägledare” med engelska 

motsvarigheterna ”competence”, ”knowledge”, ”theoretical”, ”practical”, ”employability”, 

”higher education” och ”student counselor”. Då sökningarna gav ett stort antal träffar valdes 

artiklar ut baserat på dess abstract och hur pass nära de låg ämnet för undersökningen. Urvalet 

begränsades dessutom till artiklar i huvudsak publicerade på 2000-talet eftersom samtida 

relevans spelar roll då reformation och förändring skett på senare tid inom högre utbildning och 

på arbetsmarknaden. Vetenskapliga artiklar inkluderades endast om de var peer reviewed som 

innebär att de innan publicering genomgått en kvalitetssäkring som granskats och godkänts av 

ämnesexperter (Uppsala universitet, 2019b). 

 

3.1 LÄRANDE INOM HÖGRE UTBILDNING 

För att kunna undersöka vilka former av lärande som skapas inom ramen för högre utbildning 

vändes uppmärksamheten mot tidigare forskning inom ämnet. Inom utbildning delar man 

regelbundet upp kunskap och kompetens enligt olika konstellationer för att skapa rationella 

samband. Zimmerman Nilsson (2017) har undersökt vad för konsekvenser som uppstår när man 

skapar sådana uppdelningar. I undersökningen utgår forskaren från hur lärare som utbildar 

framtida lärare inom högre utbildning strukturerar utbildningsupplägget. Hon argumenterar för 

att uppdelningen mellan vad som traditionellt anses vara teoretisk och praktisk kunskap inte 

fungerar till fördel för lärandet. Hon menar att lärarutbildningen måste arbeta bort antagandet 

om denna uppdelning för att skapa en kunskapsutveckling där man förenar teori och praktik för 

att skapa en diskurs som fungerar som en synergi. Hon påpekar dock avsaknaden av praktiska 

inslag inom ramen för högre utbildning och menar att detta lärande ofta är underordnad 

empirisk teori inom akademin.   

 

Ett sedvanligt arbetssätt för att förena teoretisk och praktisk kunskap brukar vara att studenten 

först skapar sig en teoretisk kunskapsgrund för att sedan kunna tillämpa kunskapen i praktiken. 

Günay & Kılınçb (2018) har i sin forskning undersökt hur övergången mellan teoretisk kunskap 

till klinisk praktik fungerat för sjuksköterskestudenten. Resultatet visade att studenten upplevde 
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problem att omsätta teoretisk kunskap till praktisk när det väl förväntades att studenten på egen 

hand skulle utföra arbetsuppgiften. Studenten menade att det skapade en rädsla och oro för att 

inte kunna klara av sitt framtida yrke och dessutom en otydlighet över vad som förväntas. 

Studenten kände att teoretisk kunskap som förvärvats inom undervisningen hade gjort denne 

dåligt förberedd inför kommande arbetsliv. En lösning som föreslogs var förekomst av praktiskt 

upplagda övningar i klinisk miljö och även möjlighet till information om vad som förväntas 

inom den praktiska verksamheten. Det ansågs att den största orsaken till detta problem var att 

det borde finnas ett bättre samarbete mellan utbildning, lärare, handledare och arbetsplats för 

att utforma ett utbildningsinnehåll som speglar den praktiska verkligheten. 

 

Andersson & Danielsson (2011) diskuterar i sin artikel betydelsen av reell kompetens inom 

högre utbildning. Forskarna förklarar att individen kan inneha reell och formell kompetens 

varav den reella kompetens är individens förmåga som kan omsättas i praktiken utifrån en viss 

kontext. Ursprunget till denna kompetens är svår att spåra eftersom den oftast uppstår i olika 

spontana sammanhang såsom från familj, vänner, utbildning, arbetsplats, etc. Under 2001 

infördes arbetslivsanknuten kompetens som en möjlighet för att bli antagen eller tillgodoräkna 

sig högskolepoäng. Reell kompetens måste därmed anses vara någonting eftertraktat av 

Utbildningsdepartementet som stiftade denna norm. Formell kompetens handlar däremot om 

kunskap och förmåga som individen bevisligen besitter. Från den akademiska världen omfattar 

det exempelvis kursbetyg och examensbevis som stärker att individen uppnått en särskild 

kompetensnivå. Andersson & Danielsson (2011) antyder i flera fall att dessa ställs i kontrast till 

varandra, precis som teoretisk och praktisk kunskap, men borde istället enligt forskarna förstås 

som någonting som bör vara förenligt. De menar att inom högre utbildning bör formell 

kompetens försöka närma sig reell kompetens i så stor utsträckning som möjligt eftersom det 

är då individens handlingsförmåga förstärks. 

 

Ryan & Deci (2000) fann i sin undersökning att känslan av kompetens även skapade inre 

motivation för individen. De menade att det var ett fundamentalt behov för att uppleva autonomi 

och ha förmågan att kunna relatera till en kontext. I undersökningen visade det sig att strävan 

efter högre kompetens gjorde att studenten valde att kombinera heltidsstudier med 

deltidsarbete. Studenten upplevde då att den fick använda sin formella kompetens och utveckla 

reell kompetens, att överlappningen skapade kunskap som förstärkte varandra. För att studenten 

inte skulle behöva förlita sig på att behöva arbeta för att kunna erhålla den reella kompetensen 

förespråkade forskarna att detta bör implementeras som praktiska inslag i utbildningen. 
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Ett begrepp som blivit framträdande inom Europeiska Unionen för möjligheten att garantera en 

högre standard för kompetens är validering. Bergsmann, Schultes, Winter, Schober & Spiel 

(2015) skildrar att införandet av begreppet medfört att man har omformulerat läroplanerna från 

att vara innehållsbaserade till kompetensbaserade och därmed förändrat premisserna för 

undervisning. För att kunna kvalitetssäkra denna förflyttning föreslår forskarna att det behövs 

utvärdering. Bland annat erfordras det en ansvarig till att förbättra utbildningskvalitet och 

läroplaner enligt nationella och europeiska målsättningar. Man måste även regelbundet använda 

utvärderingsverktyg för att skapa förbättrad undervisning och ge studenten möjlighet att få 

feedback på sin kompetensprofil.  

 

Ellis & Roever (2018) belyser i sin litteraturstudie ett annat sätt att karaktärisera kunskap. 

Undersökningens ansats utgick från att bedöma om det går att avgöra och mäta implicit och 

explicit kunskap. Dessa brukar bedömas utifrån kunskapens medvetenhet, art, systematik, 

tillgänglighet och själviakttagelse. Implicit kunskap kan studenten åstadkomma om den 

utvecklar kunskap i en spontan miljö med ett subjektivt och ickeverbalt medvetande. Explicit 

kunskap är däremot uttalad, formell, objektiv, kontrollerad och verbal som genomgår en 

medveten process där studenten på förhand är medveten om vilken form av kunskap som ska 

bildas. Resultatet mynnade ut i att det var svårt att avgöra om studenten besatt sann och spontan 

implicit kunskap eller om det var automatiserad och medveten explicit kunskap.  

 

Det som var viktigt enligt forskarna var att beakta implicit kunskap och dess förekomst för 

studenten. Denna form av kunskap kan inte återfinnas i kurslitteratur, utan påträffas inom 

utbildningsväsende oftast i bland annat grupparbeten, seminarium och praktik då studenten 

interagerar med sin omgivning (Ellis & Roever, 2018). En annan beteckning för implicit 

kunskap som fått stor spridning är tyst kunskap. Nonaka & von Krogh (2009) förklarar att tyst 

kunskap är en betydande aspekt av den förmåga som utvecklas i livet för möjligheten till att 

kunna identifiera och efterhärma kunskap och är en dimension som är svår att lära ut och 

beskriva. Beaktandet att det finns tyst kunskap har inflytande över inlärningen och forskarna 

menar att det gradvis börjar uppstå en förståelse i hur väsentlig tyst kunskap är för individens 

sammanlagda kompetens. I undersökningen utgår de från kunskapsomvandling i organisationer 

när de diskuterar och undersöker hur tyst och explicit kunskap begreppsmässigt kan skiljas åt. 

Forskarna menar att framtida forskning bör sträva efter att belysa den tysta kunskaps inverkan 

för att bättre kunna förstå hur detta påverkar lärandet. 
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3.2 ANSTÄLLNINGSBARHET 

Anställningsbarhet är ett mångfacetterat begrepp som fått en central betydelse inom svensk 

utbildning- och arbetsmarknad. Innebörden tycks skiljas åt beroende på i vilken kontext som 

begreppet används. En vanlig tolkning är individens erhållna kompetens och kvalifikationer 

som ger möjlighet till att kunna förvärva, utföra och behålla ett arbete. En annan tolkning är 

mätning av individer som lyckats etablera sig på arbetsmarknaden inom ramen för sin examen 

(Cranmer, 2006). Forrier & Sels (2003) menar att det har skett en förflyttning på 

arbetsmarknaden på senare tid då man inte längre önskar att individen ska ha en livslång 

anställning utan vara livslångt anställningsbar. De understryker att arbetsmarknaden är 

dynamisk och ständigt fluktuerande som konstant skiftar i uttryck och efterfrågan. Utifrån 

forskarnas undersökning har de kunnat konstruera en konceptmodell för anställningsbarhet för 

alla förstå hur olika aspekter inom arbetsmarknaden samverkar. Det är en hjälp för individen 

såväl som arbetsgivare till att identifiera vilka faktorer som påverkar övergången mellan 

utbildning och arbetsmarknad. 

 

Harvey (2005) delger i sin undersökning att anställningsbarhet många gånger är en strid mellan 

arbetsmarknadens och akademins krav på kompetens. Forskaren belyser att anställningsbarhet 

kan betraktas från flera olika perspektiv. Dels kan man uppfatta anställningsbarhet i relation till 

en specifik kompetens och kvalifikation som krävs för ett särskilt yrke, men det kan även handla 

om en förutsättningslös anställningsbarhet utifrån ett mer spontant behov då det är mer 

fördelaktigt att besitta allmän snarare än specifik kompetens. Harvey (2005) argumenterar 

utifrån sina resultat till fördel för den förutsättningslösa ansatsen och menar att individen bör 

sträva efter att erhålla ett arbete, men inte nödvändigtvis inom just sitt område. Han menar att 

detta kan utveckla kompetens som gör individen attraktiv på den generella arbetsmarknaden, 

men även för att förvärva allmänna förmågor som kan komma till nytta utanför arbetslivet. 

 

Cranmer (2006) genomförde sin undersökning för att utröna om det är möjligt att lära ut 

kompetens för anställningsbarhet inom ramen för det teoretiska lärandet. Resultatet visade en 

tveksamhet om denna kompetens kunde införskaffas inom den teoretiska utbildningen oavsett 

lärarnas engagemang och medvetenhet för att implementera sådan kunskap. Forskningen visade 

att resurserna som tillskrivs utbildningen skulle fördelas bättre om denna kompetens istället 

tillkom i arbetslivsbaserad erfarenhet. Resultatet indikerade även på att utbildningen inte 

matchade arbetsmarknaden i många sammanhang då vissa studenter ansåg att viss kompetens  
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inte var nödvändig ute i arbetslivet. Fölster, Kreicbergs & Sahlén (2011) visade på liknande 

resultat när de undersökte matchningen mellan utbildningsinnehållet och arbetsmarknadens 

krav. Forskarna konstaterade att resultatet från den så kallade beveridgekurvan, som undersöker 

sambandet mellan antalet arbetslösa och vakanta arbeten, har försämrats sedan 2000-talets 

inträde. Forskarna föreslog en samverkan med näringslivet, att utforma utbildningen efter 

arbetsmarknadens behov och att informationsspridning om framtidsutsikter för arbeten bör 

implementeras i undervisningen. Likaså menade Cranmer (2006) att strukturerad 

arbetslivserfarenhet och arbetsgivarens bidrag i utvecklingen kan ha en positiv inverkan på 

studentens anställningsbarhet efter examen. 

 

Knight & Yorke (2003) belyser även skillnaden mellan att vara anställningsbar respektive 

anställningsvärd. Anställningsbarhet är en statisk egenskap medan anställningsvärd istället 

syftar på en dynamisk förmåga att kunna anpassa sig till ett visst sammanhang. I 

undersökningen som utreder anställningsbarhet kopplat till lärande inom högre utbildning 

konkluderar forskarna att god pedagogik och förståelse bör vara målsättning för att lyckas 

åstadkomma anställningsbarhet. Det handlar om att motarbeta oron om den framtida 

arbetsmarknaden genom att tillsammans med studenten utröna vad och varför denne lär sig 

specifika saker. Men även för att göra studenten komfortabel med vad denne som bildad individ 

har att erbjuda framtida arbetsgivare. 

 

3.3 STUDIEVÄGLEDNING 

Studievägledaren som är den centrala informanten inom denna studie arbetar inom en relativt 

outforskad verksamhet. Under sökprocessen för att finna tidigare forskning om 

studievägledningens inverkan på utbildning återfanns nästintill ingen nationell forskning. 

Majoriteten av forskningen är internationell som undersöker studievägledaren i ett 

sammanhang som på många sätt skiljer sig från framför allt det nordiska utbildningssystemet, 

men även det europiska utbildningssystemet. Detta understryker den tidigare påkallade unika 

infallsvinkeln att undersöka studievägledarens syn utifrån dennes omfattande delaktighet i 

studentens, lärarens och organisationens verksamhet. 

 

Den undersökning som främst kan appliceras inom denna studie är från Vesterberg (2015) som 

undersökte hur man formar den anställningsbara studenten genom att granska empiriskt 

material från ett lärosätes karriärcentrum. Problemen med att kraven från arbetsmarknaden ökar 

gör att studenter med en mer generell och överskådlig utbildning tenderar att förlora betydelse 
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då det inte finns en uppenbar anknytning mellan utbildning och arbetsmarknad. Forskaren 

delger att det inom ramen för högre utbildning finns studie- och karriärsvägledare som ämnar 

fungerar som ett pedagogiskt stöd för studenten genom utbildningen. Denna verksamhet ingår 

inte i studentens utbildning men forskaren menar att man kan inhämta god kunskap om 

studentens syn på utbildning och kommande arbetsliv samt vilka ideal, normer och värderingar 

som värderas av studenten. Detta skulle kunna bidra till en bredare syn för vad studenten 

förväntar sig och skulle vara ett bra verktyg till att förflytta och utveckla studentinflytandet och 

arbetslivsanpassa högre utbildning. 

 

3.4 SAMMANFATTNING AV TIDIGARE FORSKNING 

Sammanfattningsvis visar den tidigare forskningen att kunskap många gånger präglas av 

traditionella perspektiv av lärande i form av teoretisk, praktisk, formell och reell kunskap. Flera 

forskare såg problem i att denna uppdelning föreligger eftersom det skapar en distans mellan 

olika former av lärande och gör det svårare att förena perspektiven. Studenter uppvisade 

oroskänslor över möjligheten att kunna omsätta sina teoretiska kunskaper i praktiken just 

eftersom dessa distinktioner gjorde det svårt att applicera på den praktiska verksamheten. Det 

föreslogs att undervisare måste arbeta med att på ett fördelaktigt sätt sammanföra dessa aspekter 

och kunna uppvisa hur de teoretiska kunskaperna kan omsättas till praktisk kompetens i 

arbetslivet. Man talade även för den implicita eller tysta kunskapen som många gånger relateras 

till den praktiska kunskapen som skapas omedvetet i olika kontexter och behovet av att studera 

fenomenet närmare eftersom den antas ha en stor inverkan på individens samlade kompetens. 

 

En annan del av den tidigare forskningen handlade om studentens anställningsbarhet utifrån 

erhållen utbildning. Anställningsbarhet är ett policybegrepp som har en mängd olika tolkningar 

och diskuteras olika beroende på vilken forskare som för talan. Generellt kan det sägas omfatta 

förmågan att kunna erhålla, utföra och bibehålla ett yrke baserat på den kompetens individen 

besitter. Man menar numera att individen ska vara livslångt anställningsbar snarare än att 

inneha en livslång anställning. Det relaterar till en annan forskares resonemang som 

argumenterar för förutsättningslös anställningsbarhet då individen är attraktiv på en mer 

generell marknad, snarare än att endast kunna erhålla arbete inom en specifik arbetsmarknad. 

Flera forskare betonar samverkan med näringslivet för att kunna konstruera utbildning som lär 

ut denna kompetens. Det påvisas att den teoretiska kunskapsbasen inom lärosätets väggar utan 

arbetslivsanknytande erfarenhet gör det svårare för studenten att bli anställningsbar. 
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Den sammanfattande delen om studievägledning menar att det finns en distinkt möjlighet till 

utveckling av utövandet för att kunna stödja utbildningens innehåll på ett ännu mer nyanserat 

sätt. Studievägledning kan underlätta utvärderingen av utbildningen genom att samla 

värderingar, attityder och åsikter om utbildningsupplägget och hjälpa till att förflytta inflytande 

över utbildningen till studenten. I övrigt återfinns inte en större mängd tidigare forskning om 

studievägledning och dess verksamhet och är anledningen till att denna studie valt att undersöka 

just denna yrkesgrupp. 

 

4. TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 

4.1 REELL OCH FORMELL KOMPETENS 

Den generella målsättningen inom högre utbildning är att utveckla studenten till att ha ett 

kritiskt förhållningssätt och reflektera för att bli en god problemlösare (Pettersen, 2008). 

Kompetens är som många andra termer svårdefinierat och har olika betydelser beroende på 

kontext, men kan övergripande fastställa att kompetens är ett centralt uttryck som skildrar det 

önskade resultatet från utbildning (Illeris, 2015). Ellström (1992) definierar begreppet som 

individens möjliga handlingsförmåga i anknytning till händelse, situation eller sammanhang. 

Inom ramen för Ellströms tolkning rymmer kompetens både sociala, kognitiva, personliga, 

affektiva och motoriska faktorer. Det kan omfatta en förmåga som bidrar till motivation, attityd, 

värderingar, engagemang, samarbete och kommunikation. Dessa särskiljande drag skapar 

individens handlingsförmåga som resulterar i kompetens när de omsätts i ett sammanhang. 

 

Inom kompetensbegreppet myntar Ellström (1992) begreppen bruksvärde och bytesvärde. 

Bruksvärdet innebär att kompetens kan brukas och är värdefull i en viss kontext och kan 

relateras till reell kompetens. Att inneha kompetens av bytesvärde betyder att individen i utbyte 

mot sin kompetens kan förvärva någonting. Bytesvärdet har samband med formell kompetens 

och kan handla om att individen blir antagen till en utbildning för att den har betygen som krävs 

eller förvärvar ett arbete för att den har kvalifikationerna för en viss anställning. Andersson, 

Sjösten & Ahn (2003) redogör att kompetensforskningen är relativt heterogen men att 

validering är ett genomgående koncept. Det finns ingen definitiv precisering av begreppet utan 

centrar kring erkännandet i att individen har skapat ett tidigare lärande. I Sverige har man 

använt validering för att bekräfta kunskapens värde sedan 1996 inom utbildning- och 

arbetssammanhang. Inom utbildning innebär det hur man kan omsätta reell kompetens till 

formell kompetens för att det ska bli greppbart vad studenten tillägnat sig. 
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Ellström (1992) resonerar att det inom arbetsmarknaden efterfrågas kravkvalifikationer för att 

erhålla en anställning. Utifrån kravkvalifikationerna har han utformat en modell för att skapa 

en övergripande förståelse för vad arbetsmarknaden validerar. Modellen innehåller fem olika 

former av yrkeskunnande och består av formell, faktisk, efterfrågad och utnyttjad kompetens 

samt den kompetens som arbetet kräver. Formell kompetens är vad individen har intyg på, 

faktisk kompetens är vad individen har i besittning i nuvarande tid, efterfrågad kompetens är 

den som arbetsgivaren formellt begär, utnyttjad kompetens är vad individen faktiskt använder 

och kompetens som arbetet kräver är det yrkeskunnande som erfordras för att individen ska 

lyckas genomföra arbetet. Parallellerna mellan dessa innebörder resulterar i utnyttjad 

kompetens som innebär vad individen i själva verket tillämpar i arbetets utförande. 

 

4.2 DYNAMISKT LÄRANDE 

Dweck (2017) framhåller att hon inom sin forskarkarriär ville skapa förståelse för hur individen 

övervinner misslyckande och kunde konstatera att individer besitter olika attityder. Hon drog 

slutsatsen att studenten skapade olika förhållningssätt beroende på inställning och stimulans i 

olika sammanhang. Hon kunde särskilja två olika typer av förhållningssätt som utgick från ett 

statiskt eller dynamiskt lärande. Enligt det statiska förhållningssättet betraktar man 

personlighetsdrag som fasta och intelligens som medfödd. Misslyckande blir därmed ett 

personligt nederlag baserat på föreställningen att individen inte är tillräckligt intelligent. 

Individen ägnar följaktligen mer tid till att försöka framstå som intelligent snarare än att försöka 

utveckla sina egenskaper då detta inte anses vara en möjlighet. En individ med ett statiskt 

lärande har generellt en tendens till att inte anstränga sig eller möta utmaningar och tar sällan 

emot feedback. 

 

Det dynamiska lärandet är egentligen raka motsatsen till det statiska och baserar sig på 

uppfattningen att individen ständigt kan utvecklas och genom ansträngning förändra 

grundläggande egenskaper och intelligens. Det är ansträngningen och passionen som driver 

individen till förändring och drivkraften är den inre motivationen som styrs av känsla, intresse 

och nyfikenhet. En individ som praktiserar ett dynamiskt lärande antar utmaningar och 

anstränger sig för att prestera samtidigt som denne är öppen för feedback och lär sig av sina 

misstag. Dweck (2017) vidhåller att det dynamiska förhållningssättet kräver ett ihärdigt arbete 

men att det också kommer att löna sig för det livslånga lärandet. Det dynamiska lärandet präglas 

ofta av praktiska inslag och tillämpningsuppgifter i nära kontakt med verkligheten utanför  
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lärosätet. Inom högre utbildning relateras det dynamiska lärandet till mängden självstudier och 

studentens egen inställning till studierna då det kräver ett stort egenansvar. Det är därmed 

viktigt att högre utbildning driver en lärandestil som speglar det dynamiska lärandet genom att 

låta studenten upptäcka och utveckla sina egna potentiella egenskaper och intelligens.  

 

Med det dynamiska förhållningssättet försöker man även åstadkomma ett djupinriktat och 

livslångt lärande. Elmgren & Henriksson (2013) menar att det djupinriktade lärandet har ett 

holistiskt synsätt och söker efter innebörd och budskap utefter olika sammanhang. 

Tillvägagångssätt förenar teoretisk kunskap och integrerar den med praktisk erfarenhet genom 

nyfikenhet och reflektion. Fördelen med denna form av lärande är att kunskapen bearbetas och 

det innebär att det ofta leder till ett livslångt lärande. Det ytinriktade lärandet däremot fokuserar 

på att memorera en större mängd kunskap men har svårigheter att appliceras i andra 

sammanhang då kunskapen lätt glöms bort eftersom den saknar kontext. Elmgren & Henriksson 

(2013) anser att högre utbildning borde fokusera på att driva djupinriktat lärande men menar 

att lärandeprocesser inom akademin ofta tenderar att bedriva ytinriktat lärande. Det resulterar i 

att studenten inte har möjlighet att utveckla generisk förmåga för att påvisa sin kompetens. 

 

4.3 NYTTO-, KONKURRENS- OCH BILDNINGSPERSPEKTIVET 

Jørgensen (2006) menar att det måste finnas en viss anknytning till arbetsmarknaden inom 

utbildningen för att den ska vara relevant att bedriva. Författaren anser att detta bör vara starkt 

förenat med lärandemål och att det ständigt bör finnas en kontakt med arbetsmarknaden. 

Undervisningen har som syfte att bidra till att studenten har en medvetenhet om hur framtiden 

ser ut inom vederbörlig arbetsmarknad. Sparrhoff & Fejes (2017) diskuterar anställningsbarhet 

i relation till högre utbildning för att kunna utröna vad det är inom akademisk kunskap som 

bidrar till samhällets tillväxt. Det finns många perspektiv som analyserar anställningsbarhet, 

men författarna vidhåller att det inom högre utbildning är viktigt att kunskapen tillmötesgår 

arbetsmarknaden för att anses värdefull. De presenterar tre olika perspektiv för att definiera 

med vilka intentioner och målsättningar som högre utbildning bedrivs. Dessa perspektiv är inte 

någon officiell modell bakom intentionerna med akademisk utbildning utan är istället en 

reflektion av författarna utifrån att de har studerat forskning om högre utbildning och 

anställningsbarhet under en längre tid. För att lämpligen kunna utröna syftet med högre 

utbildning har de utarbetat nytto-, konkurrens- och bildningsperspektivet. 
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Nyttoperspektivet tar avstamp i att belysa betydelsen av att högre utbildning ska mobilisera 

studenten inför kommande arbetsliv och att kunskap som förmedlas ska överensstämma med 

arbetsmarknadens krav. Utbildningen ska tillföra en samhällsnytta både när det gäller vilken 

form av kunskap som ska genereras, men även för vilken typ av forskning som ska bedrivas. 

Sparrhoff & Fejes (2017) menar att det finns en stor kvantitet av forskning som visar på att 

arbetsmarknaden delvis är missnöjd med vilken form av kompetens som studenten erhåller 

inom högre utbildning och menar att denna inte går att omsätta i praktiken. Upplägget enligt 

detta perspektiv bör därför vara praktisk lagda med realistiska inslag. Detta perspektiv ämnar 

belysa vikten av att högre utbildning skapar generiska färdigheter som är förenliga med 

arbetslivet. Generiska färdigheter är förmåga och kompetens som individen innehar och kan 

applicera på arbetslivet och livet utifrån ett större sammanhang. Till skillnad från kunskap och 

kompetens som är bunden till ett specifikt arbete eller bransch är denna form av förmåga 

tillämpningsbar oberoende av arbetssituation (Sparrhoff & Fejes, 2017). 

 

Konkurrensperspektivet utgår från antagandet att det är konkurrens som driver samhällets 

utveckling framåt. Perspektivet konstaterar att konkurrens är någonting positivt som ämnar 

uppmuntra rivalitet och således bidra till att arbetsmarknaden utvecklas. Inom högre utbildning 

ska utbildningsinnehållet upplevas utmanande och man ska sporras av vilka meriter man 

etablerar. Företrädare för detta perspektiv menar på att det är ett gynnsamt och rättvist sätt för 

individen att konkurrera i samhället för att driva verksamhet framåt. Detta ideal kritiseras dock 

som en form av elitism med forskare som menar att konkurrens om tillträde till högre utbildning 

och möjlighet att prestera inte sker baserat på lika förutsättningar. Det beror snarare på en 

mängd olika parametrar såsom sociala och ekonomiska möjligheter. I slutändan står formell 

kompetens överordnat utbildningens egentliga innehåll och hur det speglar arbetsmarknadens 

behov (Sparrhoff & Fejes, 2017). 

 

Sparrhoff & Fejes (2017) betonar slutligen bildningsperspektivet som de menar ämnar utbilda 

fria individer i samhället. Man bidrar till att utveckla självständiga och fria individer genom att 

främja intellektet hos människan. Detta perspektiv utgår från föreställningen om att individen 

lever ett mer förmöget liv med ett kritiskt tänkande när det kommer till samhällsutvecklingen. 

Istället för att se nyttan med kunskap anses utbildning vara en rättighet som ska bidra till det 

livslånga lärandet. Den kan anses vara en motsats till nyttoperspektivet eftersom den inte menar 

att kunskap ska utgå från arbetsmarknadens behov utan istället bidra till intellektuellt bildade, 

frigjorda och goda medborgare. 
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För att relatera utformning av utbildning till grad av anställningsbarhet menar författarna att 

man kan uppkalla individen som den nyttiga, den utvalda eller den bildade. Den nyttiga anses 

vara en individ som utan mer omfattande inledning kan utföra önskvärda arbetsuppgifter och 

snabbt anpassa sig till arbetet. Den utvalda är individen som klarat av utbildningen och bär på 

de formella kraven som arbetsgivaren eftersöker. Den bildade individen är någon som har 

skapat sig ett bildande som står över utbildningens målsättning och är en frigjord och kritisk 

individ. Dessa perspektiv skildrar den nyttiga som den mest lämpade utifrån arbetsuppgifterna, 

den utvalda med de formella kraven men som möjligen inte har rätt kunskap utifrån det 

praktiska arbetet och den bildade som en bildningsbar individ som kan bidra med en positiv 

samhällsutveckling (Sparrhoff & Fejes, 2017). 

 

4.4 MATCHNINGSPROBLEMATIKEN 

Löfgren (2008) menar att det finns en skillnad mellan vad arbetsmarknaden efterfrågar för 

kompetens med vad för kompetens som arbetet praktiskt kräver. Han benämner detta som 

matchningsproblematiken och betonar att den uppstår till följd av ett glapp mellan formell och 

faktisk kompetens som försvårar för individen att erhålla en anställning. Men det skapar även 

en bristande förståelse för vad individen besitter för kompetens och vad arbetet kräver för 

kompetens. Detta kan interpreteras som skillnaden mellan vad teoretisk kunskap genererar och 

vad som omvandlas i praktiken. Prominenta förslag på lösningar till detta matchningsproblem 

anses vara starkare anknytning till arbetsmarknaden eller möjligtvis högre grad av 

akademisering (Löfgren, 2008). 

 

Bladh (2013) framhäver relevans, kvalitet och effektivitet när hon granskar hur väl utbildning 

matchar arbetslivet. Relevansen anknyter till studentens efterfråga av arbete i relation till 

arbetsmarknadens behov. Kvaliteten är kunskapens empiriska grund och studentens förmåga 

att åstadkomma detta. Effektiviteten omfattar tilldelningen av resurser som utgörs av 

genomströmning av studenter inom högre utbildning och fokuserar på produktivitet. Problemet 

som Bladh (2013) identifierar är att samverkan och relevansen med arbetsmarknaden är 

bristfällig och resulterar i att en matchning mellan utbildning och arbetsmarknad inte existerar. 

Potentialer som föreslås för att minska glappet är att utbilda studenten i generiska förmågor, 

införa praktik även i generella examen, underlätta karriärsväxling och etablera ett forum mellan 

studenten och potentiella arbetsgivare. 
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4.5 SAMMANFATTNING AV TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 

För denna studie kommer teorier av formell och reell kompetens med begrepp som validering, 

bruksvärde och bytesvärde användas i analys och diskussion för att kunna fastställa vilka former 

av kompetens som högre utbildning skapat. Det dynamiska lärandet beaktas i denna studie för 

att belysa hur lärande skapas eftersom det är med grunden i hur det svenska utbildningssystemet 

menas funktionera. För att kunna förstå hur kompetens relaterar till arbetsmarknaden och bidrar 

till studentens anställningsbarhet sätts kompetens i relation till ett nytto-, konkurrens- och 

bildningsperspektiv. Dessa perspektiv ger förklaring till vilken form av kompetens som ägnas 

skapas inom högre utbildning och tydliggör för studien avsikten med varför studenten lär sig 

specifika saker. Utifrån kompetens och anställningsbarhet åskådliggörs även den 

matchningsproblematik som anses finnas mellan utbildning och arbetsmarknad med 

anknytning till tidigare belysta relevans- och kvalitetsproblem. Det är med utgång i 

matchningsproblematik som förståelse och betydelse av studievägledarens roll och stöttning för 

att underlätta övergången mellan utbildning och arbetsmarknad kan belysas. 

 

5. METOD 

5.1 METODVAL 

För att kunna besvara undersökningens syfte genomfördes en kvalitativ datainsamling. Larsen 

(2009) poängterar att den kvalitativa metoden fördelaktigt kan användas för att förstå samband 

och processer. Det är en tolkande metod som ämnar identifiera individens tankar och 

handlingsmönster för att skapa en förståelse för omvärlden som oftast används i humaniora och 

samhällsvetenskap. Studiens övergripande syfte ämnade undersöka studievägledarens syn på 

utbildningsinnehållet i högre utbildning, studentens anställningsbarhet samt vilken pedagogisk 

roll som studievägledaren ansåg sig ha i processen. Utifrån detta ansågs den kvalitativa metoden 

vara mest lämplig för att kunna definiera begrepp, skapa förståelse och indikera 

generaliseringar. 

 
Undersökningsmetoden som användes i studien var semistrukturerade intervjuer. Premissen för 

denna typ av intervjumetod innebär att samtliga informanter tillfrågas vissa förutbestämda 

frågor utifrån givna teman. Dessa behöver dock inte följa en specifik ordning och alternativet 

att ställa följdfrågor finns alltid. Det är en flexibel intervjuprocess som skapar möjlighet för 

informanten att reflektera och resonera öppet (Bryman, 2018). Att genomföra djupare 

individuella intervjuer skulle i detta fall ge möjlighet att hitta mer dolda förklaringar och 
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uppfattningar om hur det i realiteten ser ut inom högre utbildning. Samtliga informanter fick 

samma huvudsakliga frågor och gavs sedan friheten att diskutera och vidareutveckla sina 

resonemang och följdfrågorna utgick från var informanten ledde samtalet. Intervjufrågorna 

sammanställdes i en intervjuguide som följde olika teman utifrån frågeställningarna (se bilaga 

III). 

 
5.2 URVAL  

Eriksson-Zetterquist & Ahrne (2015) menar att det är viktigt att tydligt redogöra 

urvalsprocessen för att skapa transparens och trovärdighet i forskningen. Det innebär att skildra 

vilka informanter som ingått och varför just dessa informanter valts för att delta i 

undersökningen. Larsen (2009) hävdar vidare att det inom kvalitativ forskning främst 

förekommer ett icke-sannolikhetsurval som inte är slumpmässigt och representativt utan istället 

förståelsesökande som analyserar mer komplexa uppfattningar, tankar och åsikter. Inom icke-

sannolikhetsurvalet finns det så kallade målinriktade urvalet som är en vanligt förekommande 

metod för att selektera informanter. Denna urvalsmetod är styrd och strategisk där forskaren 

väljer informanter utifrån förbestämda egenskaper och kriterier som relaterar till forskningens 

syfte och frågeställningar. Eftersom syftet med föreliggande studie var att undersöka hur 

studievägledare inom högre utbildning uppfattar utbildningsinnehåll, anställningsbarhet och sin 

egen yrkesroll i sammanhanget fanns det tydliga premisser att utgå från. Informanterna i denna 

undersökning behövde vara studievägledare inom högre utbildning och ansvara över 

vägledning för studenter på grundnivå.  

 

Då önskemålet var att genomföra samtliga intervjuer ansikte-mot-ansikte beslutades det utifrån 

tid och resurser att göra ett bekvämlighetsurval och kontakta studievägledare på Uppsala 

universitet som är lärosätet som denna studie författats för. Bryman (2018) menar att ett 

bekvämlighetsurval innebär att informanterna finns i forskarens närhet och brukar användas när 

faktorer av tillgänglighet är begränsade. Trots denna avgränsning var populationen för 

omfattande i dimension till tidsramen för studien, då sökresultatet på medarbetarportalen för 

Uppsala universitet visade att det uppskattningsvis fanns omkring 70 studievägledare och 

ytterligare drygt 30 studie- och karriärsvägledare. För att minimera populationen och undvika 

ett stort bortfall beslutades det att studien endast skulle omfatta studievägledare som arbetade 

inom vetenskapsområdet humaniora och samhällsvetenskap. På Uppsala universitet är det den 

teologiska, juridiska, historisk-filosofiska, språkvetenskapliga och samhällsvetenskapliga  
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fakulteten samt fakulteten för utbildningsvetenskaper. Beslutet baserade sig på det målinriktade 

urvalet då detta vetenskapsområde omfattade de rätta egenskaperna för frågeställningarna efter 

de omfattar en stor mängd program på grundnivå. 

 

Totalt kontaktades 24 studievägledare och åtta intervjuer bokades in, med reservation för att en 

intervju blev inställd utan möjlighet till ombokning. De flesta som blev kontaktade svarade på 

förfrågan och merparten avböjde med hänsyn till att de inte hade möjlighet att delta. Eriksson-

Zetterquist & Ahrne (2015) poängterar att om man intervjuar mellan sex till åtta personer inom 

en specifik grupp ska det leda till en tillräcklig mängd information för att kunna dra relativt 

säkra vetenskapliga hypoteser och slutsatser. Totalt genomfördes följaktligen sju intervjuer 

med studievägledare inom vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap på 

Uppsala universitet. 

 
5.3 DATAINSAMLING 

När urvalet var fastställt kontaktades samtliga 24 potentiella deltagare som återfunnits på 

Uppsala universitets hemsida via e-post och i detta meddelande inkluderades ett missivbrev 

som informerade om undersökningens syfte (se bilaga I). Bryman (2018) poängterar att det 

redan vid den första kontakten är viktigt att vara så tydlig som möjligt om vad undersökningen 

har för syfte och om vad som förväntas av informanten, även om specifika frågeställningar kan 

komma att ändras under processen för den kvalitativa forskningen. Det meddelades att 

intervjuerna skulle hållas under tre datum och förslagsvis äga rum i respektive studievägledares 

kontor. För att göra en informant trygg i en intervjusituation är det viktigt att kunna vara flexibel 

och träffas på en plats där informanten är bekväm (Larsen, 2009). Bryman (2018) menar även 

att miljön där intervjun äger rum ska vara bekväm för både forskare och informant för att skapa 

en öppen dialog. Om man spelar in intervjun ska den även hållas på en lugn plats så att den 

sedan enkelt går att transkribera. Samtliga intervjuer blev inbokade under två av de tre 

föreslagna datumen och samtliga informanter önskade att intervjun skulle äga rum på deras eget 

kontor vilket gav möjlighet till en ostörd atmosfär. 

 

Vid ankomst presenterades samtliga informanter med ett samtyckesformulär (se bilaga II). 

Denna presenterade studiens syfte och informerade om rätten till att kunna avbryta 

undersökningen likväl som att den försäkrade informanten om dess anonymitet i 

undersökningen. Den innehöll även en del där informanten ämnade fylla i om den önskade delta  
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och om den samtyckte till inspelning. Denna del i intervjuprocessen menar Bryman (2018) är 

ytterst viktig för att informera informanten om dennes rättigheter i undersökningen för att 

garantera att de forskningsetiska principerna efterföljs. Samtliga sju informanter undertecknade 

formuläret och samtyckte till deltagande. 

 

Intervjuprocessen initierades genom att informanten fick några inledande öppna frågor om 

arbetet på institutionen för att inte direkt börja med de mer ingående frågorna. Att börja med 

enklare inledande frågor kan bidra till att informanten känner sig lugn och inte stressad över att 

behöva svara på mer komplexa frågor direkt (Bryman, 2018). Frågorna omfattade bland annat 

varför informanten valt att arbeta som studievägledare, vad det innebär för arbetsuppgifter och 

vilken grundutbildning informanten hade. Det var meningen att intervjuprocessen skulle föras 

under en avslappnad dialog snarare än som en utfrågning, vilket gjorde att det ibland tillkom 

inslag av personliga reflektioner från båda parter. Bryman (2018) menar att det finns en mängd 

olika frågor som kan ställas till informanten och resultera i olika utfall. Överlag användes 

mycket följdfrågor, sonderingsfrågor och indirekta frågor för att få deltagaren att reflektera 

öppet om sina tankar och uppfattningar. 

 

I missivbrevet och förfrågan om deltagande informerades det om att intervjun skulle ta omkring 

20 minuter. När samtliga sju intervjuer hade ägt rum låg dock genomsnittintervjun på 41 

minuter med den kortaste på 27 minuter och den längsta på 58 minuter. Zetterquist & Ahrne 

(2015) menar att man gärna kan beräkna tidsåtgången lite i underkant för att enklare få den 

tillfrågade att överväga deltagande, men det får inte vara för orealistisk, då det istället kan 

resultera i att deltagaren känner sig stressad och måste avbryta intervjun om den överenskomna 

tiden löpt ut. Ingen avbröt dock sitt deltagande trots överträdelse av den avtalade tiden för 

intervjun då samtliga informanter menade att de antagit att det skulle ta längre än 20 minuter. 

 

Intervjuerna resulterade i nästan fem timmar råmaterial som låg till grunde för transkribering 

och analys. Transkriberingen påbörjades direkt efter första dagen då hälften av intervjuerna 

hade genomförts. Larsen (2009) vidhåller att om forskaren börjar transkribera i direkt 

anslutning till undersökningen så är sannolikheten större att forskaren kommer ihåg 

kontextuella uttryck och tolkningar som senare kan vara lätta att glömma bort eller misstolka. 

Nästintill fem timmars inspelning resulterade i 62 datorskrivna sidor med råmaterial.  
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5.4 ANALYSMETOD 

Då syftet med denna studie var att få förståelse för vilken uppfattning studievägledare har om 

utbildningsupplägg och anställningsbarhet inom högre utbildning var det naturligt att välja 

hermeneutiken som analysmetod då den fokuserar på förståelse och tolkning. Hermeneutiken 

är en humanistisk tolkningslära som ser omvärlden utifrån en subjektiv synvinkel och menar 

att det inte finns en objektiv verklighet. När människan försöker skapa förståelse om en 

företeelse i omvärlden tolkar individen den baserat på tidigare erfarenhet och förförståelse 

(Allwood & Eriksson, 2017). Utmaningen är därmed att tolka vad informanten upplever om det 

som ligger till grund för dialogen för att skapa en förståelse om fenomen som lärande, 

kompetens, anställningsbarhet och pedagogiskt stöd. 

 

Genom att ha tagit del av tidigare forskning om ovanstående fenomen och tidigare rapporter 

om hur arbetet med lärande och anställningsbarhet bedrivits inom Uppsala universitet finns det 

redan en form av förförståelse inför intervjuprocessen. Genom att ha satt sig in i hur arbetet 

förvaltats inom detta universitet skapar det då en förutsättning för att kunna generera djupare 

förståelse av studievägledarens uppfattning. Thomassen (2015) menar att hermeneutiken lägger 

stor relevans vid språk för att kunna förstå omvärlden då det är genom kommunikation som 

världen konstrueras. Med detta i åtanke var det därför viktigt att inte enbart lyssna efter 

deltagarnas språkbruk utan även de uttryck som uppkom och kunde bidra till en ny form av 

tolkning. Det är viktigt att vara observant på vad som sägs men även lämnas osagt och ibland 

var därför vissa uppföljnings- och sonderingsfrågor nödvändiga att ställa. 

   

Ett vanligt förekommande begrepp är den hermeneutiska cirkeln som syftar på att tolkning 

utvecklas i cirkulära mönster. När individen möter nya erfarenheter bidrar tidigare förförståelse 

till en tolkning som sedan skapar ny förförståelse inför framtida tolkningar. Det handlar om att 

delförståelsen endast kan tillgodoräknas om den har en koppling till helheten. För att delar ska 

vara enhetlig med helheten får det därför inte förkomma interna paradoxer. I denna process 

spelar tolkningen en betydande roll eftersom det är på så vis man orienterar sig i dåtid och 

framtid i olika abstraktionsnivåer. Det innebär ett samband mellan del och helhet samt 

förförståelse och förståelse (Allwood & Eriksson, 2017). Denna process är ständigt levande och 

i analysen har därför utgångspunkten varit att relatera tidigare information om synen på lärande, 

kompetens och anställningsbarhet på Uppsala universitet med informantens tolkningar och 

påståenden. Detta har resulterat i att en bredare helhetsbild etablerats över hur realiteten kan se  
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ut. För att öka totaliseringen som innebär att bredda helhetsbilden över termer som inkluderas 

i syftet behövde abstraktionen öka. Det gjordes möjligt genom att fenomen diskuterades både 

på individnivå, enhetsnivå och samhällelig nivå. 

 

Svårigheten med hermeneutiken är att det inte finns tydliga riktlinjer för hur tolkningen ska 

analyseras. Det gäller då att kunna ha en viss form av kreativitet och strategi för att kunna skapa 

en struktur i materialet. I resultatet presenteras därför intervjuerna enligt den hermeneutiska 

cirkeln med delar och helhet som utgångspunkt gentemot den bakgrund som ligger i tidigare 

avsnitt. Det förefaller då som att förförståelsen kan leda till att vissa teorier premieras och det 

har därför varit viktigt att vara reflektiv och lyhörd för den egna förförståelsens påverkan. 

 

När resultatet presenterades efterliknande det på många sätt den tematiska analysen som 

förekommer inom kvalitativ forskning. Likt hermeneutiken förekommer inga tydliga riktlinjer 

och det som inom hermeneutiken motsvarar deltolkningar är inom tematisk analys subteman. 

Dessa utgår från ett huvudsakligt tema för att lyckas skapa mönster. Tolkning är inte en del i 

processen i den utsträckningen, men det oklara och öppnare sättet att analysera empirin är 

likvärdigt. Transkriberingen kodades efter olika tematiseringar för att enklare kunna bearbeta 

materialet. Dessa teman utgick från de tre frågeställningarna om kunskap och kompetens inom 

högre utbildning, studentens anställningsbarhet och studievägledarens pedagogiska roll. Dessa 

färgkodades i dokumentet för transkribering och därefter bearbetades materialet flertalet gånger 

för att inte missa någonting. Det var en tidskrävande process men gav ett gott resultat för att 

inte riskera att feltolka materialet och för att kunna hitta osynlig förståelse. 

 

5.5 FORSKNINGSETISKA PRINCIPER 

Vetenskapsrådet (2002) har tagit fram nationella riktlinjer för hur forskning ska bedrivas för att 

skydda informanten. Vetenskaplig forskning genomgår till följd av detta ofta en genomgång av 

etikprövningsnämnden för att säkerställa att de etiska principerna beaktats innan publicering. 

Men då det här är en kandidatuppsats på universitetsnivå så görs inte det utan man får istället 

ta hänsyn till de fyra forskningsetiska kraven. Det handlar om att skydda informantens integritet 

och anonymitet genom att efterleva vissa krav. Dessa omfattas av informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Sammanfattat innebär det att 

informanten ska vara informerad om forskningens syfte, samtycka till deltagande och vara 

införstådd i att deltagandet är frivilligt, vara säker i att anonymitet garanteras och att resultaten  
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endast får användas i gällande undersökning. Denna information återfanns i 

samtyckesformuläret som alla informanter fick avsatt tid till att läsa igenom innan intervjun (se 

bilaga II). Efter transkriberingen har även informanterna informerats om att ljudinspelningen 

kommer att raderas för att inte påverka nyttjandekravet. 

 

5.6 METODDISKUSSION 

Vid genomförande av ett arbete med större omfång är det viktigt att reflektera över processen 

som ligger till grunden för uppnådda resultat och slutsatser. Valet av en kvalitativ 

forskningsmetod bidrog till djup och förståelse av syfte och frågeställningar som troligtvis inte 

hade kunnat uppnås med resultat av en kvantifierad metod. Genom att begränsa antalet 

potentiella informanter förhindrades även ett större bortfall eftersom det hade kunnat resultera 

i att få personer hade svarat. Då hade resultatet knappt kunnat vara vetenskapligt försvarbart 

eftersom endast en liten del av en avgränsad population hade ställt upp. Man hade då kunnat 

ställa sig frågan om mätningen verkligen avsåg att finna kunskap om det man önskade eller om 

fel informanter hade kontaktats. Att bortfallet ändå blev över 50 procent berodde förklaringsvis 

på det interna bortfallet. Uppdateringen gällande personallistorna på Uppsala universitets 

hemsida med hänvisning till tjänstledighet, vikariat, föräldraledighet och byte av tjänst gjorde 

att flera av naturliga anledningar inte hade möjligheten att delta. Det externa bortfallet blev 

dock obefintligt eftersom alla som godkänt deltagandet fullföljde intervjun. 

 

Det som hade kunnat förbättrat intervjun hade varit om en mindre pilotstudie eller ett test hade 

genomförts med en oberoende person för att kunna gå igenom relevansen i intervjuguiden. 

Boréus (2015) menar att en pilotstudie kan leda till större insikt över hur man tolkat intervjuns 

upplägg. Inte sällan är det så att man behöver revidera planen för processen då man tenderar att 

förbise vissa hinder och vara optimistisk när det gäller resursfördelning i form av tidsåtgång. 

 

Utformningen av intervjuguiden hade även i högre grad kunnat vara konstruerad uttryckligen 

med utgångspunkt i tidigare forskning. Det skulle kunnat främja studiens tillförlitlighet 

ytterligare om frågorna utformades med en mindre subjektiv uppfattning om forskningsämnet 

och därmed stärka äktheten genom efterliknelse. Ämnen som då skulle kunna ligga till grund 

för studieguiden hade då omfattat kompetens, anställningsbarhet och studievägledning inom 

den högre utbildningen. 
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5.6.1 TILLFÖRLITLIGHET OCH ÄKTHET 

Studien diskuteras utifrån termer av tillförlitlighet och äkthet eftersom den kvalitativa 

forskningen ämnar finna subjektiva förståelser. Till skillnad från kvantifierade termer av 

reliabilitet och validitet som är svårt att anpassa på data som inte är generaliserbart är denna 

metoden att föredra i kvalitativa forskningar (Bryman, 2018). Tillförlitlighet omfattas av 

trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och möjlighet att styrka och konfirmera medan äkthet 

omfattas av rättvis bild, ontologisk autenticitet, pedagogisk autenticitet, katalytisk autenticitet 

och taktisk autenticitet. 

 

Bryman (2018) belyser att trovärdighet innebär att undersökning kan förenas med realitet. För 

att införliva trovärdighet krävs det att man följer regler för forskning och delger resultat efter 

slutförande till berörda parter. Informanterna i denna undersökningen hade inget behov av 

konsultation inför publicering, men flera önskade däremot att studien skickades till dem efteråt 

då de ansåg att fynden kunde gynna dem i deras yrkesutövning. Med överförbarhet talar 

Bryman (2018) om att resultat ska kunna appliceras på en annan miljö. Detta går enbart att 

spekulera i detta fall, men om man riktar uppmärksamhet mot resultatet av studien skulle 

slutsatserna till viss del kunna tillämpas på studenter utanför fakulteterna som informanterna 

arbetade inom. Resultatet skulle nog även till viss del kunna appliceras på andra lärosäten i 

Sverige eftersom det utifrån både tidigare forskning och studiens resultat verkar finnas 

generella uppfattningar om anställningsbarhet inom högre utbildning. Aspekter över vad som 

gör individen anställningsbar skulle även kunna tillämpas på individer som inte gått specifikt 

en högre utbildning. Vidare handlar pålitlighet om kollegial granskning av arbetet som process 

och helhet för att bedöma kvalitet. Under forskningsprocessen har det förekommit några 

handledarmöten men därutöver har arbetet skett självständigt utan feedback från andra kunniga. 

Detta hade kunnat implementerats bättre för att på så vis garantera granskning av arbetet 

sporadiskt. Slutligen handlar tillförlitlighet om forskarens systematiska medvetenhet för att 

identifiera subjektiva erfarenheter och uppfattningar som skulle kunna påverka resultat. Försök 

att förebygga detta har gjorts genom kontinuerlig reflektion av den egna påverkan i processen, 

men har som det diskuteras i metoddiskussionen inte alla gånger kunnat tillgodosetts fullt ut. 

 

Bryman (2018) förklarar i kriterier av äkthet att den första aspekten handlar om rättvis bild 

genom att en tillräckligt rättvis uppfattning skapats om informantens åsikter. Detta kriterium 

har beaktats väl då intervjuerna spelats in och transkriberingen gjorts av de fullständiga  
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intervjuerna. Den ontologiska autenticiteten innebär att studien ämnar ge informanten en 

djupare förståelse för den egna sociala situationen och miljön. Eftersom stora delar av intervjun 

handlade om studievägledarens egen arbetssituation och förhållningssätt ledde det troligtvis till 

en självinsikt. Den pedagogiska autenticiteten skildrar om studien har bidragit till att 

informanten fått en bättre föreställning om andras upplevelser i miljön. Flera av 

studievägledarna menade att de utifrån diskussioner om studiens respons från andra 

studievägledare kunnat delgetts en liten kännedom om andras upplevelser. Önskan från flera 

informanter att få ta del av den färdiga studien efter publicering lär även generera lärdom om 

vad andra har för åsikter och hur de bedriver studievägledning Den katalytiska autenticiteten 

innebär att informanten kan ha möjligheten att förändra sin situation. Det var ingenting som 

uppkom annat än att två av studievägledarna sade att de hade blivit inspirerade av intervjun till 

att lägga energi på att driva igenom vissa förändringar. Slutligen innebär den taktiska 

autenticiteten att informanten har getts möjligheten till att arbeta med åtgärder. Flera av 

studievägledarna menade att intervjun gav påminnelse och uppmärksamhet för vissa 

utvecklingspotentialer som finns inom högre utbildning och hur de arbetade med dessa inom 

ramen för olika utbildningar. Överlag kan kriterierna för tillförlitlighet och äkthet anses ha 

beaktats och studien kan sägas förekomma av empirisk karaktär. 

 

5.6.2 HERMENEUTISK ANALYSMETOD 

Den största svårigheten med hermeneutik som analysmetod är det faktum att den är gränslös i 

hur långt förståelse och tolkning implementeras i processen. Det gör att analysen av det 

empiriska material som framtagits kan anses vara svårt att inspektera. Eftersom det inte finns 

utarbetade direktiv för hur analysen ska läggas upp och materialet tolkas ligger det istället på 

forskaren att bena ut banan för processens korrekthet. Som individ som inte är forskare är det 

svårt att vara påläst i den bemärkelsen att veta när totaliteten är nådd och deltolkningar och 

helhetstolkningen är synkroniserade. Det är en tidskrävande process att reflektera över både 

innehållsmässiga och osynliga budskap. Om man ser till det positiva har dock metoden 

genererat öppenhet som kunnat låta empirin styra resultatet snarare än tvärtom. Inom intervjun 

gällde det också att begränsa ledande frågor som lägger svaren i munnen på informanten, 

någonting som inte var det lättaste och tidvis förekom då det var eftersträvsamt att leda 

dialogen. Avsluten av flera intervjuer ledde även till en diskussion om den egna situationen i 

högre utbildning som kom av ren nyfikenhet från deltagarna. Där hade man med fördel kunnat 

avsluta inspelningen och markerat att intervjun var klar och sedan haft en dialog efteråt. 
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6. RESULTAT OCH ANALYS 

För att kunna presentera resultatet med struktur kommer detta avsnitt utgå från de tre olika 

frågeställningarna. Uppdelningen i strukturen följer en tematisk analys där tre kategorier 

kommer att inrymma information som är relevant för respektive frågeställning. Resultatet följer 

även den hermeneutiska analysmetoden för tolkning och förståelse av empirin. De övergripande 

teman som resultatet kommer att presenteras genom är studentens kompetens i relation till 

anställningsbarhet, studentens anställningsbarhet i relation till arbetsmarknad och 

studievägledarens pedagogiska roll. Resultatet kommer även att inkludera analysen för att på 

ett tydligt sätt implementera den teoretiska empirin med resultatet.  

 

6.1 STUDENTENS KOMPETENS I RELATION TILL ANSTÄLLNINGSBARHET 

Följande avsnitt innefattar vilken kompetens som studievägledare anser att studenten utvecklar 

inom ramen för sin utbildning. När man i förlängningen talar om anställningsbarhet centrerar 

frågan om vilken kompetens studenten behöver inneha. Frågorna refererade till vad för 

förväntningar som studenten hade på utbildningsinnehållet, upplägget med teoretiska och 

praktiska inslag i utbildningen såväl som arbetslivsanknytande kunskap. 

 

Flera studievägledare menade att man måste skilja på vad för typ av utbildning som studenten 

genomför för att mer definitivt kunna precisera vad för typ av kompetens som studenten 

förväntas bli utrustad med. Det fokuserades i denna undersökning på studenter som gick 

generella program på grundnivå, men resultatet innehöll även inslag av utbildningar på andra 

nivåer som referensram. En studievägledare valde att motivera ändamålen bakom programmen 

på grundnivå. 

 
”Inom de generella programmen, kandidatexamen, syftar examen till att skapa 
kompetenser för studenten att utveckla kritiskt tänkande, reflekterande och skapa en bred 
kunskapsbas för en omfattande arbetsmarknad. Yrkesprogram är däremot mer inriktade på 
det praktiska och skapar kompetenser inom en specifik profession som är djupare anknutna 
till realiteten på arbetsmarknaden.” 

 
Utifrån att högre utbildning inrymmer flera olika program menade också studievägledaren att 

det skapade olika kompetens, men att det även fanns en gemensam åsikt över vad studier inom 

högre utbildning ämnade generera. Likt det som Pettersen (2008) redogör för är reflektion och 

kritiskt tankesätt de centrala målsättningarna för högre utbildning. 
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”Inom högre utbildning lär man sig viktig kompetens och det är att hålla deadline och 
hantera stora mängder information. Men man lär sig också att uttrycka sig väl i tal och 
skrift på en helt annan nivå. Så den kommunikativa förmågan skulle jag säga ökar för alla.” 
 
”I alla kurser och utbildningar lär du dig att reflektera. Ingenting är reflektionsfritt. Det är 
någonting som du kan ta med dig i övriga livet vare sig det handlar om arbete eller inte.” 

 
Samtliga studievägledare belyste otydlighet i de generella programmen som erbjöds och 

osäkerhet hos studenten för vad det kunde leda till för anställning. Många påpekade att 

yrkesexamen lätt kunde relatera till sin plats på arbetsmarknaden både för sin legitimering och 

inbyggda praktik i utbildningen, men även för att man upplevde att det fanns en tydlighet för 

vad som erbjöds efter examen. Studenter inom generella program eftersökte då arbetsrelaterade 

verksamheter för att kunna utröna vad de faktiskt skulle kunna arbeta med. Vesterberg (2015) 

menar att det inom mer generella utbildningar ofta förekommer en otydlighet för vad 

utbildningen leder till för yrke och att den oron ofta finns hos studenter som går dessa program. 
 
”Inom generella program utbildar man ju sig inte för en viss typ av anställning, utan det är 
väldigt brett. Ingen ifrågasätter en yrkesexamen, det är väldigt lätt att få jobb där praktiken 
gör att man plockas upp av arbetsgivaren. Men inom generella program skapas inte denna 
möjlighet och många studenter kommer och är förvirrade över vad de kan göra på 
arbetsmarknaden.” 
 

Till stor del beslutas programutbildningens innehåll inte av lärosätena själva utan lyder under 

mer eller mindre strikta lagar, regler, målsättningar och riktlinjer. Blad (2013) indikerar detta 

genom att peka på både nationellt och europeiskt programinnehåll som Bolognaproessen 

medfört. Det bidrar till att utbildningsinnehållet många gånger kan vara svår att förändra om 

man upptäcker att vissa program lider brist på någonting. I olika utsträckning är 

studievägledaren delaktig i det löpande utvärderingsarbetet. Bergsmann, Schultes, Winter, 

Schober & Spiel (2015) belyser vikten av utvärdering för att kunna kvalitetssäkra högre 

utbildning och bidra till kompetensutveckling. Forskarna menar att lärare och annan lämplig 

personal bör vara involverad i utvärderingsarbetet för att kunna bidra till att utbildningsplaner 

ständig förbättras och transformeras från innehållsbaserade till kompetensbaserade.  

 
”Vi har precis startat upp utvärdering av en av våra större program inom institutionen efter 
många år av avsaknad. Jag ställer mig positiv till att få vara delaktig i processen eftersom 
jag menar mig ha en god bild över vad studenten efterfrågar utifrån alla de samtal som jag 
haft. Men även med hänsyn till vilka indikationer jag får från studenter som gått ut i 
arbetslivet om vilka delar som tycks saknas inom utbildningen. Där är alumnföreningarna 
till oerhört stor hjälp för oss i att utveckla våra utbildningar.” 
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”Jag vet att vi har ett löpande utvärderingsarbete, men det är någonting jag sällan är delaktig 
inom. Visst hade man önskat att få vara mer involverad utifrån den stora studentkontakten 
man har som studievägledare. Jag tror jag hade kunnat komma med goda förslag.” 

 
När det kom till programmens innehåll diskuterades vilken typ av kunskap och kompetens som 

inrymdes och vad man saknade inom utbildningen. De flesta studievägledarna menade att den 

teoretiska aspekten av utbildningen var övervägande stor och ämnade ge kunskap i reflektion, 

kritiskt tänkande och faktakunskap. Ellis & Roever (2018) poängterar att den teoretiska 

aspekten av utbildningen ofta hör samman med explicit kunskap och är den objektiva, medvetna 

och verbala formen av kunskap. Forskarna menar att detta är viktigt för att skapa ett gott 

fundament att stå på, men bör kombineras med implicit kunskap för att uppnå en totalitet av 

kompetens. 

 
”Man behöver den teoretiska basen. Den är användbar och den kan vara lätt att missbruka 
och misstro. Det handlar om hur man lär sig för att ta till sig kunskap. Man behöver få med 
sig självreflektionen och det etiska förhållningssättet som teorin skapar.” 

 
”I debatten om vad för typ av innehåll som ger studenten de bästa kunskaperna ser man 
oftast förbi den teoretiska biten som att den har en avsaknad från verkligheten. Men så är 
det sällan. Teorin bygger upp goda faktakunskaper som är nödvändiga inför framtiden. 
Forskningsmetod exempelvis kan vara tråkigt, men vad man kan vinna av det är det att man 
har ett kritiskt tänkande. Att man faktiskt kan reflektera över saker som händer.”  

 
Flera av studievägledarna hävdade dock att det inte gavs tillräckligt stort utrymme för praktisk 

kunskap inom högre utbildning. Detta var eftertraktat eftersom det gav studenten erfarenhet, 

koppling till den reella arbetsmarknaden, tydlighet i vad utbildningen skulle kunna förmedla 

för sorts arbete och ett sätt att verkligen kunna visa tillämpning av sin teoretiska kunskap i 

praktiken. Studievägledarens uppfattning kan förstås utifrån det dynamiska lärandet som 

betonar att praktiska inslag med tillämpning i nära relation till verkligheten gynnar utvecklingen 

av individens egenskaper (Dweck, 2017). Det är viktigt att förse sig med implicit kunskap som 

ofta växer fram i spontana situationer i praktiken Ellis & Roever (2018). Cranmer (2006) 

menade i sin undersökning att arbetslivserfarenhet inom utbildning i form av praktik hade en 

positiv inverkan på studentens framtida karriär eftersom det skapade en annan form av 

förståelse. 

 
”Vi är väldigt fokuserade här på Uppsala universitet, att det är väldigt akademiskt. Men 
den kritiken har vi fått, att det är för lite praktiska inslag i utbildningarna som vi erbjuder 
jämfört med resten av landets högskolor och universitet.” 
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”Men det som lyfts ofta i alumnundersökningar, studentundersökningar, så är det 
praktikens betydelse. De senaste alumnundersökningarna har visat att praktik haft en direkt 
eller indirekt betydelse för deras karriär. Praktik leder ofta till anställning, ofta i direkt 
anslutning till praktikperioden och de flesta tycker att det är en direkt förlängning av den 
utbildning som de går, det man gör på praktikplatsen hänger väldigt nära ihop med den 
utbildning som man går.” 
 
”När man genomför praktik ser man ju direkt nyttan av den teoretiska tillämpningen. Andra 
menar att det berikar och befruktar och tillför den teoretiska utbildningen en annan 
dimension.” 
 

Men om praktisk kunskap inte var möjlig inom vissa utbildningar eller kurser föreslog istället 

flera studievägledare olika sätt att ta till sig av praktiska inslag som kunde förstärka kopplingen 

mellan det akademiskt teoretiska och arbetsmarknaden. Flera studievägledare förslog att 

studenten skulle engagera sig i nationsarbete eller ta en anställning vid sidan av studierna om 

de hade möjlighet för att skaffa sig arbetslivserfarenhet. Relaterar man det till Andersson & 

Danielsson (2011) teori om reell kompetens handlar det om att skaffa sig erfarenhet utanför de 

formella kraven. Ryan & Deci (2000) menar även att det skapar en inre motivation att uppleva 

sig kompetent inom sitt område. I forskarnas undersökning visade det sig att studenter som haft 

deltidsarbete vid sidan om studierna hade uppnått reell kompetens på en högre nivå än enbart 

inom utbildningen.  

 
”Jag brukar rådslå studenterna som har svårigheter att se hur deras kunskaper tillämpas i 
praktiken med att läsa tidigare praktikrapporter från studenter i närliggande ämnen. Då får 
de en insikt i vad för utmaningar som kan tänkas vänta och få en glimt av arbetsmarknaden 
och kan koppla samman teori med praktik.” 
 
”När vi lägger upp utbildningen brukar jag trycka på vikten av färdighetsträning inom de 
teoretiska delarna. Muntliga färdighetsmoment genom att propsa på att studenterna att vara 
mer aktiva på seminarierna. Då tränar man sig i att bygga upp ett självförtroende att prata 
i grupp eller presentera. Men då är det också viktigt att lärarna förmedlar vad man förväntas 
lära sig och skapa en tydlighet.” 

 
Flera studievägledare menade att kombinationen av att ha en teoretisk grundträning, som sedan 

kan tillämpas i praktiken, ger en förberedelse inför kommande arbetsmarknad som inte skulle 

kunna åstadkommas på ett mer fördelaktigt sätt. Nonaka & von Krogh (2009) belyser den tysta 

kunskapen som är synonym med den implicita kunskapen och beaktar lärande i omedvetna 

situationer. Ett tydligt sådant exempel är inom praktik eftersom det är en obekant situation för 

studenten. 
 



29 
 

”När man diskuterar teoretiska begrepp inom universitets väggar och sedan går ut och 
skapar sig erfarenheter med praktik kan man relatera till verkligheten. Det är så man höjer 
sin bildningsnivå. Man skapar sig osynliga kunskaper inom praktiken som är ovärderliga 
för arbetsgivaren och jag vill påpeka att all form av praktisk erfarenhet är bra erfarenhet.” 
 

Många menade dock att trots fördelarna med att införa praktik som en del av utbildningen så 

finns ett visst motstånd, både i form av möjligheten att lyckas baka in det i ett redan fullspäckat 

utbildningsprogram, men även från högre ledning inom akademin som trots fördelarna 

motarbetar denna implementering. Utifrån Sparrhoff & Fejes (2017) konkurrensperspektiv 

verkar det enligt studievägledarna fortfarande finnas en viss ovilja till att införa högre grad av 

praktiska inslag. Möjligtvis för att lärosätet kanske snarare vill gynna akademisering och 

övergång till forskarutbildning och av den anledningen vill se sig som ett konkurrenskraftigt 

lärosäte. Om man relaterar det till Ellström (1992) teorier om kompetens skulle man kunna 

påstå att formell kompetens står överordnat efterfrågad kompetens på arbetsmarknaden. 

 
”Jag har kämpat en längre tid nu med att få till praktiska inslag i utbildningen för våra 
generella program och praktikkurs för frikursarna, men det finns en motsträvighet från 
ledningen. Det är bara svårt att få till och kräver resurser. Jag vet att många studievägledare 
på andra institutioner brottas med samma problem.” 
 
” Möjligheterna till praktik… Det är ju väldigt ovanligt om man har praktik i någon kurs 
när det gäller generella program. Och vad jag förstått så gillar inte förvaltningen att man 
har det, vilket jag tycker är obegripligt. Det är som att de vill tävla om högsta graden av 
akademisering. Och det måste påpekas att ytterst få gör karriär som forskare.” 

 
Flera studievägledare förespråkade också att studenter genom Erasmus skulle få möjlighet till 

utbytesstudier i ett annat land. Det är ett utbytesprogram som ger studenter möjlighet att studera 

och praktisera inom några av de europeiska länderna som bidrar till erfarenhet och 

kompetensutveckling. Meningen med detta program är att stärka och höja kvaliteten på den 

europiska utbildningen internationellt. Alternativet med utbytesstudier följer även kravet om 

mobilitet enligt Bolognaprocessen vars målsättning innebär att en andel studenter delvis ska ha 

praktiserat eller utbildat sig utomlands (European Commission, 2012). En studievägledare 

nämnde även betydelsen av att transformera sin formella kunskap till informell i enlighet med 

det som Andersson & Danielsson (2011) diskuterar när de relaterar vikten av reell kompetens 

som skapas i arbetslivsanknytande kontexter. 

 
”Nu propsar jag mycket på Erasmuspraktik, det tycker jag kan ge stora möjligheter. Så där 
försöker jag hinta så mycket som möjligt, åk på ett utbyte. Det har visat sig att arbetsgivaren 
anser att det är positivt att göra ett utbyte. Jag tror också man förändras som individ. Att 
man blir mer framåt.” 
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”Gör man ett utbyte så har man också klarat någonting utanför Sveriges gränser och då har 
man kunskaper som inte bara är formella utan även informella som definitivt är viktiga för 
arbetsgivaren.” 

 
6.2 STUDENTENS ANSTÄLLNINGSBARHET I RELATION TILL ARBETSMARKNAD 

Detta avsnitt omfattar studievägledarens syn på studentens anställningsbarhet i relation till 

arbetsmarknadens efterfråga. De frågor som inkluderas inom detta avsnitt behandlade hur 

involverade arbetsgivare var i utformandet av högre utbildningen, i vilken mån samverkan 

ansågs vara viktig, hur anställningsbar studenten upplevdes efter examen och vilka utmaningar 

som kan tänkas vänta på arbetsmarknaden. 

 

Studievägledare som arbetade på institutioner med möjlighet till praktiska inslag ansåg att 

samverkan sköttes väl från lärosätets och arbetsgivarens håll. De problem som kunde tänkas 

uppstå inom ramen för praktiken brukade vara brist på handledare eller om någonting oförutsett 

inträffade på arbetsplatsen som påverkade studenten. För övrigt delgav studenterna att praktiken 

varit givande och många menade att de gärna hade haft en längre praktikperiod för att lära sig 

mer. Studievägledarna menade att studenten får in en fot på arbetsmarknaden och inblick i hur 

det kan vara att tillämpa sin teoretiska kunskap i praktiken. 

 
”När det kommer till praktiken har vi ju interaktion med framför allt landstinget och den 
offentliga sektorn. Vi får ju praktikplatser från landstinget, men vi har även platser inom 
privata sektorn. Studenterna har varit ute på auskultationer under hela utbildningen.” 
 
”Det är tufft, ofta är man egenföretagare inom vissa av våra program. Har man tur kan man 
ingå i någon befintlig byrå eller något företag. Vi brukar bjuda in arbetsgivare på våra 
program just för att visa studenten vad man kan göra efter utbildningen.” 

 
Inom olika institutioner förekommer olika former av aktiviteter med alumnföreningar. 

Alumnföreningar består av tidigare studenter som tagit examen på lärosätet och bidrar med sin 

kunskap och erfarenhet från arbetsmarknaden till de som för närvarande studerar. Samtliga 

studievägledare ställde sig oerhört positiva till alumnerna som de menade gav ett otroligt stöd 

till studenter som var mer osäker på vad arbetsmarknaden hade att erbjuda. Det är även ett bra 

sätt för dem själva att hålla kontakten med arbetsmarknaden. Vissa institutioner saknade en 

aktiv alumnförening och menade att det var viktigt för att kunna se var studenterna tog sig 

vidare i arbetslivet. 
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”I alumnförening bjuder de in tidigare studenter som är ute och jobbar. Och det är ju bra 
för då kan de passa på att ställa frågor. Det är med hjälp av dessa forum som vi reviderat 
vissa kurser utifrån vad färdigexaminerade studenter och arbetsgivare berättat fungerat bra 
eller mindre bra inom vissa kurser.” 
 
”Vi har en dynamisk studentförening som snappar upp mycket av det som kanske inte är 
möjligt inom ramen för utbildningen lärosätet ger och ordnar möten med olika arbetsgivare 
och organisationer.” 
 
”Tyvärr saknar vi en aktiv alumnförening som jag verkligen skulle vilja ha. Det är 
någonting som jag försöker driva på institutionen för det måste vi ha. Fånga upp var folk 
tar vägen efteråt.” 

 
En studievägledare menade att istället för att enbart se praktik som den stora lösningen så borde 

man baka in i varje del av utbildningen hur kunskap som man utvecklar speglar 

arbetsmarknaden och vad den bidrar med för med konkret kompetens. Framför allt handlar det 

om de generella programmen där förankringen i arbetsmarknaden många gånger inte finns och 

studenten står ovetandes om vad kunskapen ska generera. Fölster, Kreicbergs & Sahlén (2011) 

menade i sin undersökning att matchningen mellan utbildning och arbetsmarknad skulle 

fungera på ett mer fördelaktigt sätt om studenten blev en medveten person. Det skulle 

exempelvis innebär informationsspridning om arbetsmarknad för att förbereda studenten. 

Günay & Kılınçb (2018) menar att oförmågan att förstå hur kunskap omsätts i praktiken skapar 

en rädsla och oro inför framtiden på arbetsmarknaden då studenter visar tendenser att känna sig 

dåligt förberedda. 

 
”Jag tror egentligen att man ska ha en del, det som vi håller på med, att jobba med framtid 
och arbetsmarknaden. Att koppla sin utbildning till arbetslivet och jag skulle önska att det 
låg i utbildningen. Det skulle kunna vara en grej under alla sex terminerna, det kan vara 
intensivt en period eller annat. Läsa om arbetsmarknaden, hur den fungerar, hur man kan 
koppla det man lär sig till någonting konkret, hur uppstår stress, etc.” 

 
Vissa studievägledare menade att akademin har en historia av att inte vilja anknyta för hårt till 

arbetsmarknaden. Orsaken verkar vara att man inte anser att arbetslivserfarenhet kan stå lika 

högt som kunskap man lär sig inom akademin. Zimmerman Nilsson (2017) menar dock att det 

inte är ovanligt att lärosäten kan ha denna ingång utefter den långa tradition som följt akademin. 

Det är nödvändigtvis inte heller så att det handlar om ett utbildningsupplägg som missgynnar 

studenten utan snarare gynnar akademin och möjligheten att göra karriär inom akademin. 

 
 



32 
 

”Det fanns ju folk i fakultetsnämnden som inte ville ge akademiska poäng för 
arbetslivserfarenhet. Man hade väldigt hög svans och tyckte att det skulle man inte ägna 
sig åt. Det finns också fortfarande institutioner som kräver väldigt mycket av sina 
programpraktikanter att skriva långa rapporter för man litar liksom inte på att man får en 
slags färdighetsträning.” 

 
En annan studievägledare instämde och betonade vikten av Bolognaprocessens inträde för att 

åskådliggöra betydelsen av samarbete mellan utbildning och näringsliv för att berika och 

uppmuntra utbildningen till att matcha arbetsgivarens krav. 

 
”Förut litade man inte på att arbetsmarknaden kunde tillföra någonting. Och det där har ju 
förändrats så mycket, inte minst med Bolognaprocessens framförande när 
anställningsbarhet blev en slags ledstjärna för allting och varje program med någon form 
av självaktning införde praktik som inte redan hade.” 

 
Det var dock en studievägledare som var noga med att påpeka att man inte kan låta utbildningen 

styras för mycket av arbetsmarknaden. Denna person menade på att arbetsmarknaden är rörlig 

och vad som efterfrågas skiftas ständigt. För att en utbildning ska värderas och vara hållbar 

inom arbetsmarknaden i framtiden är det därför viktigt att ha en tydlig ståndpunkt för vad högre 

utbildning ämnar generera. Detta kan förstås mot bakgrund av Sparrhoff & Fejes (2017) 

bildningsperspektiv som innebär att man vill skapa intellektuella och fria individer som 

utvecklar ett kritiskt tänkande. Kunskapen relaterar inte till arbetsmarknaden som är utgången 

för nyttoperspektivet utan man fokuserar istället på att skapa goda och medvetna medborgare 

med frigjorda individer. 

 
”Sedan tror jag akademin måste vara lite konservativ i någon mening, att inte hoppa på alla 
trender, att få kunna vara tillräckligt trygg i den utbildning som man vill förmedla, den 
bildning man vill ge. Man behöver bli bättre på att förmedla vad den står för eller vad det 
bidrar till för bildning och hur den kan matcha arbetsmarknaden.” 

 
När de fick sammanfatta hur bra de ansåg att samarbetet fungerade mellan utbildning och 

arbetsmarknad var åsikterna relativt splittrade. Några ansåg att samarbetet kunde fungera bättre 

genom möjligheten för studenten att få utbildning om den framtida arbetsmarknaden. Andra 

ansåg att mer praktik hade varit en viktig del i att arbetsanpassa utbildningen. Löfgren (2008) 

redogör för den matchningsproblematik som uppstår när ett samarbete inte existerar där 

utbildning och arbetsmarknad förväntar sig två olika former av kompetens. Att det finns en 

skillnad likt Ellströms (1992) teori om vad studentens formella och faktiska kompetens innebär 

och vad som utgör arbetsmarknadens efterfrågade kompetens. Löfgren (2008) menar att det där  
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finns ett glapp som försvårar för individen att förvärva ett arbete och menar på att 

arbetslivsanknytning är ett framstående förslag på lösning. Vissa studievägledare menade också 

att information om arbetsmarknaden fanns om studenten själv ville söka upp denna genom att 

ta kontakt med studievägledare, engagera sig i alumnföreningar eller delta i aktiviteter som 

anordnas av det centrala karriärcentrumet i Uppsala. 

 
”Jag kan tycka att utbildningen bör inbegripa mer information om arbetsmarknaden och 
inte se dessa institutioner som två separata. Man pluggar ju just för att kunna arbeta, då 
borde samarbetet vara tätt. Sedan skulle det behöva införas praktik eller möjlighet till 
praktikkurs för samtliga institutioner.” 
 
”Ibland menar studenterna på att anknytningen till arbetsmarknaden är för dålig och jag 
kan instämma, samtidigt som möjligheterna att få viss information finns att få via 
alumnföreningar och karriärcentrumet.” 

 
När anställningsbarhet diskuterades var många överens om att man måste skilja på 

anställningsbarhet direkt efter examen med senare i framtiden. Flera informanter menade att 

trots att man genomgått en hel utbildning vare sig ett generellt program eller yrkesprogram så 

var det viktigt att inte tro att man var garanterad ett arbete. Många gånger måste man ta ett 

arbete som inte riktigt stämde överens med vad man visualiserat för att sedan klättra och i 

framtiden kunna nå den position som man önskat. Utifrån Ellströms (1992) teori om bytesvärde 

så innehar studenten kompetens för att kunna förvärva någonting i form av en examen som 

handlar om ett mer formellt krav. Med hjälp av detta bytesvärde skaffar sig individen 

arbetslivserfarenhet som sedan blir ett bruksvärde och då blir kompetens som är värdefull i ett 

visst sammanhang och har koppling till reell kompetens. Många studenter har dock blivit 

besvikna när de kommit till den insikten, men studievägledarna menar att allting oftast är en 

process i livet. 

 
”Man måste oftast göra sina hundår och sedan söka vidare till vad man brinner för. Det tror 
jag de flesta får ställa in sig på att göra, man får ta den tjänsten som man får, för att kunna 
få denna arbetslivserfarenhet. Är det så att du faktiskt kan ta mycket ansvar, är du pålitlig 
och aldrig sjukskriven så lyfter ju du det för att få tjänsten.” 
 
”Man vill ju gärna få saker, man har varit duktig att plugga som inte alltid varit lätt, så 
efteråt är det dags för belöningen. Det kan kännas jättetufft att ha lagt ned tiden och sedan 
inte komma dit man vill. Men saker inte på beställning utan målet har man ju kvar och det 
är ju jättebra att vara medveten om, att man har kompetens med sig att vara beredd när 
chansen väl dyker upp.” 
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Överlag menade dock studievägledarna att studenterna är generellt anställningsbara. Även om 

det kan finnas glapp mellan utbildning och arbetsmarknad så var det ingen studievägledare som 

tydligt pekade ut att deras studenter hade svårigheter att få arbete. Dock nödvändigtvis inte 

exakt inom vad studenten hade studerat. Detta relaterar till Knight & Yorke (2003) teori om att 

vara anställningsbar eller anställningsvärd. Enligt forskarna är en anställningsvärd individ 

någon som har en dynamisk förmåga och kompetens att kunna anpassa sig efter en specifik 

situation som de åsyftar att studenten är genom att vara bildningsbar. Forrier & Sels (2003) 

menar även att en förflyttning skett på senare tid där kraven omvärderats från att erhålla en 

livslång anställning till att vara livslångt anställningsbar och bemärker då studentens allmänna 

kunskaper. Några av de egenskaperna som studievägledarna menade att studenten skapat sig 

och behövde för att vara anställningsbar var ett gott självförtroende, att vara reflektiv, 

bildningsbar, kompetent, självgående och driven. Utifrån Sparrhoff & Fejes (2017) teori om 

bildningsperspektivet verkar det även vara så att utbildningen förbereder studenten på att kunna 

vara öppen och ta sig an utmaningar utifrån egenskaper som reflektion och kritiskt tänkande 

som utvecklats under utbildningen. 

 
”Jag tror att man utifrån utbildningar har ett kritiskt tänkande, man kan reflektera, man är 
bildbar utifrån sin utbildning och då kan man klara mycket uppgifter. Sedan så tror jag det 
många gånger handlar om självförtroende, hur man ser på sig själv.” 
 
”Det ni behöver tala om är att ni är bildningsbara, att ni har en bred kompetens. Det är ju 
en utmaning på arbetsmarknaden, men jag menar på att man trycka på att man är 
självgående, men att man också är driven. Att man vågar ta för sig och vågar ställa frågor.” 

 
Ämnet om utmaningar på arbetsmarknaden för nyexaminerade studenter diskuteras även där 

studievägledarna menade att den största prövningen som de kunde se var att våga söka arbeten 

och faktiskt framhäva vilken kompetens som man besitter efter en treårig examen. För att skapa 

detta är det enligt Dweck (2017) teorier viktigt att bedriva utbildningen utifrån ett dynamiskt 

lärande som förespråkar att studenten är en individ med möjlighet för utveckling och som har 

förmågan att anta utmaningar. Baserat på Ellström (1992) fyra faser av kompetens innebär det 

att framhäva faktisk kompetens när man söker sig till arbetsmarknaden. 

 
”Vi uppmanar både de som läser fristående kurs och generella program att föra logg där 
man fyller i alla de kompetenser man har med sig. Och sedan våga lyfta det sedan när man 
söker jobb. Man har med sig så otroligt mycket, man kan inte förlita sig på att arbetsgivaren 
förstår utan det får man liksom presentera på en silverbricka. Att ingen ifrågasätter deras 
kompetens.” 
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”När man söker sina första arbeten efter examen kanske man kommer få nej någon gång, 
men det kommer inte vara värre än så. Då får man bita ihop och söka igen.” 

 
Andra tror att hastigheten och tempot kommer upplevas som en överraskning för många 

studenter när de går ut i arbetslivet. Under studierna har man haft en sysselsättningsgrad på 

hundra procent om man strukturerat upp studierna som tänkt. Många arbeten, framför allt i 

början när man ska lära sig, kan vara mycket mer krävande och innebära arbete långt över en 

heltid. Just därför är det viktigt att lära sig vad som är ohälsosamt inom arbetslivet för att 

undvika stress och utbrändhet. Fölster, Kreicbergs & Sahlén (2011) menar att detta borde ingå 

i den kunskapen om arbetsmarknaden som förmedlas i utbildningen för att förebygga att 

studenten gör fel val. 

 
”Jag vet att hastigheten är en utmaning. Om jag förstår de som jag pratat med så ska det gå 
ganska snabbt och levereras. Mer att tid är pengar, det finns inte dötid. Dötid kostar.” 
 
”En potentiell utmaning är nog tempot, om man inte klarar det och känner att man är den 
där superdrivna personen. Men då är det också viktigt att sätta ned foten. Inget arbete är 
värt att man blir utbränd.” 

 
En annan utmaning är att studenten jämför sig med andra studenter med likbördig examen. 

Många inom de generella programmen ser en problematik i att bli utkonkurrerade av studenter 

med yrkesexamen just eftersom deras utbildning inkluderar praktik och mer 

arbetslivsorienterad kunskap. Bilden av yrkesexamen verkar till viss del stämma överens från 

arbetsgivarens håll, varav det därför är viktigt att en student med en generell examen betonar 

sin kompetens. Harvey (2005) belyser den förutsättningslösa anställningsbarheten som en 

förmåga att kunna applicera sin kompetens spontant och mer allmänt snarare än i en specifik 

situation. Det är det tydligaste argumentet för den generella examen, att dessa studenter har 

möjlighet till ett större utbud av arbeten medan yrkesexamen har ett snävare utbud att välja från. 

 
”Våra studenter har den utmaningen som många institutioner står inför. Studenterna. Med 
generell examen jämför man sig med studenterna med yrkesexamen. Där uppstår rykten att 
det är lättare att få jobb med en yrkesutbildning. I viss bemärkelse är det sant, för du har en 
profession. Men med generell examen har du en bredare kompetens och valfrihet.” 

 

Flera av studievägledarna arbetar proaktivt med att försöka hitta arbetssätt för studenten att 

arbeta med sin anställningsbarhet genom samtal, utvärdering och undersökningar. Att bygga 

upp självförtroende, ha kännedom om vad arbetsmarknaden har för krav och se till att 
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utbildningen fyller ett syfte på arbetsmarknaden. Men att praktiken givetvis hjälper studenten i 

att förstå vad arbetslivet erfordrar när de sedan ska gå ut på arbetsmarknaden. 

 
”Nu går vi ut varje termin och följer studenterna. Motivationen, att det faktiskt inte leder 
till någonting. Fast det kan ju inte ersätta någonting som faktiskt sker på en arbetsplats. 
Men det är en del i att se sig själv ute på arbetsmarknaden, att det finns ett mål och syfte 
att få med sig kunskaper som går att applicera i en tjänst.” 
 
”Jag tänker att det gäller att föreställa sig själv i ett sammanhang ute på arbetsmarknaden. 
Därför att det är stort, arbetsmarknaden är bred, det går inte att tänka in alla arbetsuppgifter 
som kan tänkas komma, så den kunskapen och kompetens kan vara svår att ha med sig, 
även om man har praktik. Man sitter på de teoretiska kunskaperna men man har ju inte det 
praktiska utan det kommer, det är liksom learning by doing i framtiden.” 

 
En studievägledare menar också att den akademiska utbildningen inte är det enda som räknas 

på arbetsmarknaden. Att när man väl fått in en fot på arbetsmarknaden så kommer de senaste 

meriterna som man presterar på ett arbete att räknas. Då kommer utbildningen att finnas med i 

bagaget men inte ha så stor betydelse som vid första arbetet efter examen. Relaterar man det till 

Ellström (1992) innebär det alltså att studenten har formell kompetens och sedan utvecklar reell 

kompetens utefter arbetslivserfarenhet. 

 
”Jag tror mer man behöver hitta en akademisk grundnivå och sedan bygga vidare på 
internutbildningar. Och det har väl betydelse inledningsvis, men sedan när det väl rullar på 
så tappar man betydelsen av exakt vilken kurs som du har läst. Och skulle det vara en 
specifik kurs som saknas så får man skicka medarbetaren på utbildning, för det kostar ju 
mer att hitta fel person och anställa än om personen saknar någon specifik kunskap.” 

 
Några av studievägledarna började även spinna vidare på hur den framtida arbetsmarknaden 

skulle kunna se ut. En studievägledare menade att Sverige är i en förändringsprocess för hur 

man kommer att värdera en högre examen. Där har en förflyttning skett från att gymnasial 

examen och yrkesexamen från folkhögskola tidigare var den betydande kunskapen. 

 
”Där skulle jag nog också vilja säga att man är inne i en ganska stor förändringsprocess i 
Sverige. Alltså hur man värderar examen. Att det liksom är en poäng att ha en 
kandidatexamen eller magisterexamen. Det är något som man traditionellt lagt väldigt lite 
vikt vid. Vi är på väg in på ett mer internationellt sätt att tänka när det kommer till examen.” 

  
Studievägledarna menar även att synen på magister- och masterexamen fått ett lyft och 

arbetsmarknaden har upptäckt att det finns högre nivåer inom högskolan som nu börjar bli 

kravkvalifikationer på arbetsmarknaden. Studievägledarna motiverade detta genom att det inte  
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spelar någon roll hur mycket teori man läser om man inte kan omsätta det i handling. Denna 

teori har ett samband med Sparrhoff & Fejes (2017) nyttoperspektiv som anspelar på att 

utbildningsinnehållet ska vara baserad på arbetsmarknadens behov. Men det handlar även om 

det djupinriktade lärandet som ämnar skapa en helhetssyn på kunskap och lära studenten att 

söka budskap i olika sammanhang. Denna form av lärandet förenar teoretisk kunskap med 

praktik i handling för att skapa en mer fördjupad kompetens (Elmgren & Henriksson, 2013). 

 
”Man börjar förstå ute på arbetsmarknaden att det finns femårig grundutbildning. Jag tror 
att arbetsmarknaden kommer börja efterfråga masterutbildade till vissa tjänster. Och att det, 
om man nu ska försöka helvärdera sig i denna värld, gäller att skaffa sig så mycket 
utbildning som man kan för att sedan vara konkurrenskraftig. Och i tider när det kommer 
vara högre arbetslöshet så kommer det såklart vara en fördel att man har en högre 
utbildning. Men inte bara, för man behöver ha arbetserfarenhet också. Det spelar ingen roll 
hur många teorikurser du staplar på varandra, men vet du inte konkret hur du anammar 
detta blir det ju ändå inte intressant.” 

 
Samtidigt varnar också flera informanter arbetsgivare för att värdera magister- och 

masterutbildning som ett generellt behörighetskrav för anställning. Det kan utesluta personer 

som är minst lika kompetenta och förändra kraven för anställningsbarheten inom marknaden.  

 
”Systemet med magister- och masterexamen infördes 2007, det betyder att de första mastrar 
gick ut 2009. Det finns alltså fortfarande inga mängder examinerade. Vore jag arbetsgivare 
skulle jag vara lite rädd att skriva masterexamen som krav, för det betyder automatiskt att 
man sorterar bort mycket människor som är lite äldre med precis lika bra eller bättre 
förkunskaper så att säga. Jag tror att det går åt det hållet, men vi är inte där än.” 

 
6.3 STUDIEVÄGLEDARENS PEDAGOGISKA ROLL 

Detta avsnitt omfattar studievägledarens uppdrag och vilken pedagogisk roll de antar i 

utbildningsväsendet. Dialogen har inkluderat allt från arbetsåtagande i detalj till vilken 

innebörd som studievägledaren haft framför allt för studenten i utbildningen. 

 

Alla studievägledare påpekade att yrket är relativt säsongsbaserat och den allra stressigaste 

perioden ligger runt 15 april och 15 oktober då antagning sker inför hösten och våren, men att 

det även är mycket inför kursstart och vid kursslut då antagning och betyg registreras. Det är 

då mycket administrativa uppgifter med att bistå studenter som utbildar sig på lärosätet och 

även utomstående som önskar söka sig till olika utbildningar. Det blir då mycket arbete med att 

besvara mejl, att finnas tillgänglig för telefonsamtal och att ha mottagningstider för studenter 

som planlägger sina fortsatta studier. 
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När det kommer till studievägledarens uppdrag och syfte i utbildningen menade samtliga att det 

handlar om att stötta studenten, men även lärarna med allt som omfattar studierna. Det 

vanligaste är att man behöver stöttas i att se sin egen kunskap och vad man vill få ut av 

framtiden. En studievägledare betonade studentens autonomi och självbestämmande i denna 

process som Ryan & Deci (2000) menar är ytterst viktig för att värna om studentens 

självförtroende. Att en individ ska kunna leda sig själv och motivera sig själv till att prestera. 

 
”Mitt uppdrag som SYV är ju egentligen att se till att studenterna mår bra. Då kan det vara 
att jobba innan, under och efter utbildningen. Vilka möjligheter har man, hur kan man 
komma dit och hur ska jag klara mig efteråt. Det är viktigt att inte råka styra studenten dit 
man tror, utan låta studenten ta kommandot.” 
 
”Jag hjälper studenter med att finna sig själv i utbildningen skulle man kunna säga. Vad är 
personligt brev? Hur skriver jag ett CV? Hur ska jag kunna beskriva mig själv på bästa 
möjliga sätt? Vilka jobb ska jag söka? Vad tycker jag är roligt? Vad skulle jag vilja jobba 
med? Vilka jobb finns det inom mitt ämne? Hur ska jag kunna presentera mig själv?” 

 
Arbetet omfattar även mycket av det psykiska måendet hos studenten och många samtal kretsar 

kring oro inför framtiden, stress och psykisk ohälsa. Det är då studievägledarens uppgift att 

stötta studenten och bistå med verktyg för att komma tillrätta med problem. Det kan handla om 

privata situationer men även mycket om studentens prestation inom utbildningen. Vesterberg 

(2015) menar att studievägledaren spelar en central roll inom utbildningsväsendet och är länken 

mellan alla institutioner som förbinder utbildning och arbetsmarknad. De finns som ett 

pedagogiskt stöd för studenten för att arbeta med individens eget självförtroende och mående 

för att kunna fullfölja utbildningen och är en nyckelperson till att få allting att gå runt. 

 
”Det är många som kommer för att de mår dåligt över studier på olika sätt. Det kan vara att 
man inte känner att man har verktygen för att klara av olika uppgifter eller så kan det ha 
hänt någonting hemma som påverkar utbildningen. Det är mycket psykisk ohälsa i dagens 
samhälle och man kan se den gradvis öka. Vi har ett samarbete med Studenthälsan som vi 
brukar hänvisa studenten till om det är allvarligare saker för att de ska få rätt stöttning.” 

 
Flera av studievägledarna arbetar också mer praktiskt och skapar gruppaktiviteter för sina 

studenter för att fånga upp allmänna tankar från gruppen. Andra aktiviteter omfattar olika 

former av tillställningar då arbetsgivare och lärare inbjudes till att diskutera utbildningens 

inverkan, upplägg och syfte med studenten för att underlätta tydligheten med utbildningen. 

Löfgren (2008) menar att en bidragande lösning på separation mellan utbildning och 

arbetsmarknad kopplat till matchningsproblematik ligger i att engagera båda parter till en 

förenad diskussionen så att klyftan kan minska. 
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”Vi jobbar förebyggande. Vi jobbar mer praktiskt under hela utbildningen att hitta 
möjligheter för att kunna se sin framtid. Varje individ har sina möjligheter. Vi jobbar i 
grupp, men det är ju egentligen en sak för att lära känna sig själv också, så den kan söka 
rätt sorts jobb för sig själv. Så vi jobbar med studenterna för att de ska kunna hitta sin väg 
efteråt.” 
 
”Vi har olika events för aktiva studenter med alumner. De är alltid inbjudna till vårt 
praktikmingel där de får berätta om sin praktik och erfarenhet och så. Så de är ett löpande 
arbete att hålla kontakt med dem.” 

 
En fråga riktades även till alla informanter om de hade något forum internt på universitetet för 

samverkan mellan studievägledare där det fanns möjligheter att dela erfarenheter eller 

upplevelser om utbildning och arbetsmarknad. Flera nämnde då att det fanns ett bra nätverk på 

lärosätet som anordnades centralt. Zimmerman Nilsson (2017) vidhåller att det är viktigt för 

lärare och annan personal som är involverad i utbildningsupplägget att hitta forum för att 

utvärdera och förena olika kunskap för att skapa ett gott utbildningsinnehåll. 

 
”Vi studievägledare har ett jättebra nätverk där vi brukar träffas en gång per månad som 
ordnas centralt. De ordnar ju även att man får kontakt med arbetsgivare och olika träffar så 
man får komma ut. Vi brukar vara på lite olika arbetsplatser varje gång, och även om det 
inte hör till ämnet för min institution finns det alltid någonting att hämta.” 

 

Men mycket handlar om stöttningen av studentens upplevelse av sin egen kunskap och 

kompetens. För studievägledaren handlar det om att bygga upp studentens självförtroende och 

tillsammans utforska vilka styrkor och potentialer som studenten har eller behöver arbeta med 

för att gå ut i arbetslivet med bästa möjliga förutsättningarna. Günay & Kılınçb (2018) menar 

att det är ytterst viktigt att beakta rädslan och osäkerheten som finns hos studenten, men även 

förtydliga vad utbildningen genererar för typ av kompetens. 

 
”Jag känner att det är jätteviktigt att ha ett mål, att veta vad som kan tänkas vänta sedan. 
Och där kan vi studievägledare gå in och göra mycket och bidra så att det kanske inte bara 
hänger på utbildning eller att man har en praktikkurs, utan att man hela tiden går in och 
lyfter vad de har med sig. Och titta på hur kommer det sig att dem är här. Det finns en 
anledning. Och vad för dem med sig. Och så bara sälja in sig själv på bästa tänkbara sätt 
när man går ut och söker jobb.” 
 
”De finns tvivel hos studenterna ibland. Och det räcker att någon planterar ett litet frö så är 
tankarna igång. Då är det vår uppgift att peka på de många kompetenser som de innehar 
och kan erbjuda arbetsgivaren och diskutera framtidsplaner.” 
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”Det handlar också om att våga fatta beslut. Och där tror jag att vi studievägledare kan vara 
till en hjälp för att hjälpa dem, vi kan inte fatta beslut, men vi kan vara ett bollplank och en 
bra samtalspartner och ge underlag och strategier för att kunna göra valet. De har så mycket 
osynlig kunskap som de besitter.” 

 
Studievägledarna menade att deras insatser i att mentalt förbereda studenten och underlägga 

övergång till kommande arbetsliv låg i att försöka hålla samarbetet levande mellan utbildning 

och arbetsmarknad. Några önskade mer kontakt med alumnerna eftersom de såg ett tydligt 

behov av denna verksamhet, men de allra flesta menade att utbildningen på ett mer fördelaktigt 

sätt måste möta arbetsmarknaden. Det kan ske genom fler möjligheter för studenten att erhålla 

praktisk arbetslivserfarenhet inom ramen för sin utbildning för att främja anställningsbarheten. 

Enligt undersökning genomförd av Cranmer (2006) fungerar inte anställningsbarhet enbart 

genom teoretisk undervisning, utan det måste finnas en viss integration med omvärlden i 

handling. Detta förespråkar bara att driva ett fortsatt arbete för att kunna minska klyftan mellan 

utbildning och arbetsmarknad. 

 
”Utbildningen måste kännas meningsfull för studenterna. Många tar studielån, lägger ned 
tid och energi. Utbildningen måste motsvara förväntningarna. Tillsammans med studenten 
kan vi försöka kämpa för att ha det kursinnehåll som kommer gynna studenten mest i 
arbetslivet.” 

 
6.4 SAMMANFATTNING AV RESULTAT OCH ANALYS 

Sammanfattningsvis upplever studievägledarna att kompetens som skapas inom högre 

utbildning i relation till anställningsbarhet generellt för alla program är förmåga att tänka 

kritiskt och reflekterande samt uttrycka sig i väl i tal och skrift. Inom de mer generella 

programmen som inte har stor del praktiska inslag menar studievägledarna att studenten skapar 

sig en förmåga att förstå hur man som individ lär sig. Det ger individen kompetens att kunna 

anpassa sig utifrån arbetsmarknadens skiftande behov att kunna fortsätta utveckla och lära sig 

för att möjliggöra anställningsbarhet. När det kommer till studievägledarnas syn på hur väl 

anställningsbarhet från högre utbildning bemöter arbetsmarknadens behov menar flera att det 

måste finnas mer praktiska relevanta inslag och tydlighet inom utbildningen. Många gånger 

menas studenten vara orolig och förvirrad över vad för kompetens som skapats inom ramen för 

sin teoretiska utbildning. Studievägledarna menar då att det är viktigt inom deras yrkesroll att 

kunna stötta och hjälpa studenten med att finna dennes unika kompetens för att kunna möta 

arbetsmarknaden. Det är även fleras önskan att studievägledarna med deras helhetsbild över 

utbildningsväsendet ska vara mer involverade i utvärderingsarbetet för att med bakgrund i vad 

studenter upplevt ska kunna bidra med att utveckla utbildningen framåt. 
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7. DISKUSSION 

7.1 RESULTATDISKUSSION 

Ett av de mer framträdande resultaten av denna studie var att individen kan generera en 

variation av kompetens beroende på förutsättningar och i vilken kontext som individen 

orienterar sig. Studievägledarna uppfattar det som att generell examen och yrkesexamen är 

exempel på hur kompetensutveckling bedrivs på två väldigt olika sätt inom högre utbildning. 

De menade att den generella examen skulle skapa en bildningsbar och reflekterande individ 

med ett kritiskt förhållningssätt. Detta korrelerar till Sparrhoff & Fejes (2017) 

bildningsperspektiv som framhåller att forma frigörande och autonoma individer med syfte att 

fungera som en god medborgare. Yrkesexamen däremot fokuserar mer på den specificerade 

och arbetslivsanknytande kompetensen med praktiska inslag. Detta ändamål kan relateras till 

nyttoperspektivet vars målsättning är att mobilisera studenten genom att organisera ett 

utbildningsinnehåll som tar hänsyn till arbetsmarknadens kravkvalifikationer och behov 

(Sparrhoff & Fejes, 2017). 

 

Relaterat till Ellström (1992) modell för yrkeskunnande påpekar studievägledarna att en 

essentiell egenskap som studenten utvecklar inom högre utbildningar som alla har användning 

av är den kommunikativa förmågan. Den kan därför ses som en kompetens eftersom förmågan 

att kunna tala väl och artikulera sig är viktig. Men även att alla skrivuppgifter och tentamen 

förbereder studenten i att kunna formulera sig i skrift. Studievägledaren understryker att 

dokumentation, rapportskrivning och dylikt brukar förekomma i de flesta yrken varav det är 

positivt för studenten att ha denna kompetens med sig in i framtiden oavsett yrkesval. 

 

Det som studievägledarna framhävde med den generella och teoretiska utbildningen var att den 

är betydelsefull i den mån att den utvecklar den explicita kompetensen. Den medvetna, verbala 

och planerade kontexten som kräver tankeförmåga och kapacitet till att hantera reflektion (Ellis 

& Roever, 2018). När man kompilerade responsen från studievägledarna föreföll det att man 

skapade bildningsbara individer snarare än fullärda och yrkesskickliga individer redo att 

förvärva arbete inom respektive arbetsområde. Flera antydde att teorierna som förmedlades 

inom undervisningen sannolikt skulle förträngas till viss del och att det inte handlade om att ha 

dessa i minnet, utan istället centrerade utbildningen kring att skapa attityder och ett angreppssätt 

som bidrog till det livslånga lärandet i arbetslivet. Som tidigare nämnt relateras detta till 

Sparrhoff & Fejes (2017) bildningsperspektiv vars syfte är att skapa fria och autonoma individer 
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som anspelar på det djupinriktade lärandet. Det följer utvecklingen enligt Forrier & Sels (2003) 

konstaterande om att en förflyttning skett där kraven skiftat från att individen skulle erhålla en 

livslång anställning till att nu vara livslångt anställningsbara. En studievägledare nämnde även 

att i takt med att yrken i denna tid ständigt förändras och omformuleras så måste utbildningen 

möta kraven med mer universell kunskap och kompetens. Det kan relateras till Harveys (2005) 

teori om den förutsättningslösa anställningsbarheten som handlar om förmågan att kunna 

anpassa sig till ett mer övergripande snarare än specifikt sammanhang för att tillämpa sin 

kompetens. Detta menar studievägledaren är fördelen med att ha genomgått ett generellt 

program eftersom studenten har alternativet till ett större utbud av karriärmöjligheter. 

 

Samtidigt påpekar Cranmer (2006) att det är tveksamt om arbetslivsanknuten kompetens kan 

förmedlas inom ramen för den teoretiska undervisningen oavsett lärarens engagemang att 

implementera detta. När det handlar om den generella utbildningen menade nämligen 

majoriteten av studievägledarna att det fanns en otydlighet från akademin över vad utbildningen 

skulle kunna leda till på arbetsmarknaden. Att det inte fanns tydliga anspelningar på vad för 

form av kompetens studenten ämnade utveckla och hur dessa kunde hjälpa individen att 

orientera sig på arbetsmarknaden. Istället fanns det en påtaglig oro och rädsla från studenten att 

utbildningen inte var tillräcklig och därmed inte var förberedande. Detta går hand i hand med 

det som Günay & Kılınçb (2018) bekräftar utifrån beläggen i sin studie om att studenter har 

svårigheter att omsätta sin kompetens i praktisk handling. Vesterberg (2015) påpekar likväl att 

den generella utbildningen tenderar att mista sin mening om det inte finns en tydlig association 

till arbetsmarknaden. Det finns en strävan om att högre utbildning ska generera högre 

anställningsbarhet som innebär att erhålla en ny, jämlik eller förbättrad anställning (Sparrhoff 

& Fejes, 2017). 

 

Studievägledarna vidhåller att den stora problematiken inom generella utbildningar är att skaffa 

sig arbetslivsanknytande kompetens och erfarenhet. Detta aktualiserades i avsaknaden av 

praktik inom utbildningsprogram och fristående praktikkurser för studenten. Studievägledarna 

fastställer att det är viktigt för individen att skapa kompetens som man faktiskt har användning 

för och inte enbart allmänna kunskaper. Detta anknyter till skapandet av reell och implicit 

kompetens som är ickeverbala och omedvetna förmågor som individen förfogar över. Till 

skillnad från formell kompetens är det inte någonting som individen bevisligen besitter utan är 

kompetens som inte går att skildra verbalt. Kontexten för att skapa denna kompetens utgår från 

spontana situationer och genererar en erfarenhet som ofta förekommer i praktiska moment, men 
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som inom akademin emellanåt skapar motsättningar eftersom det går emot det traditionella 

tänkandet (Andersson & Danielsson, 2011). Nonaka & von Krogh (2009) relaterar detta till den 

tysta kunskapen som utvecklas i obekanta och spontana situationer där praktiken inom 

utbildningen är ett tydligt exempel på situation där denna kunskap kan skapas. 

 

Studievägledarna menade att en student som haft praktik som ett val i sin utbildning menade 

studievägledaren hade ett helt annat förhållningssätt till arbetsmarknaden. Denna student hade 

självständigt kunnat bevittna vilken kunskap och kompetens som hade bildats inom ramen för 

sin utbildning och i vilken utsträckning som detta kunde tillämpas. Att skapa förståelse enbart 

genom sin teoretiska utbildning menade vissa studievägledare inte var möjligt utan tillämpning 

i verkligheten var nödvändig för då omvandlades kunskapen från något repetitivt till produktivt. 

Såvida praktiken inte låg i slutskedet av utbildningen hade även studenten möjlighet att 

reflektera över vilken kompetens som saknades för att kunna reglera resterande studietid till att 

beakta och arbeta för att utveckla detta. Som Ryan & Deci (2000) poängterar skapar känslan av 

att inneha relevant kompetens en inre motivation för individen och utvecklar en drivkraft och 

autonomi. Studievägledarna menade då att denna student många gånger tog ägandeskap över 

sin kompetensutveckling för att självständigt arbeta med sin kompetensprofil. Detta mynnar ut 

i vad flera forskare menar med att praktiska inslag är nödvändiga för att skapa generisk 

kompetens som krävs för att studenten ska kunna orientera sig på arbetsmarknaden (Günay & 

Kılınçb, 2018; Knight & Yorke, 2003; Ryan & Deci, 2000; Zimmerman Nilsson, 2017). 

 

Informanterna menade dock att det fanns ett visst motstånd från fakulteten att införa praktiska 

inslag inom ramen för utbildningen. Man var orolig för att förlora statusen av akademisering 

och istället anpassa sig till arbetsmarknadens ständigt förändrande villkor och förutsättningar. 

Zimmerman Nilsson (2017) påpekar att attityden gentemot att införa praktik inom ramen för 

framför allt den mer teoretiska utbildningen har en lång tradition av att motarbetas. En 

studievägledare menade att akademin dock måste vara försiktig med att planera utbildningen 

helt utefter arbetsmarknaden eftersom den är i ständig rotation. Skulle man förlita sig på vad 

för kompetens som krävdes för tillfället skulle det riskera att den teoretiska basen skulle förfalla 

utdaterad och degraderas vilket skulle innebära att utbildningsplanerna ständigt skulle behöva 

utvärderas och uppdateras. Det handlar även om att studenten får med sig de pedagogiska 

kunskaperna om hur man lär sig och vad som fungerar bäst för individen. På en föränderlig  
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arbetsmarknad är det viktigt att veta att oavsett vad man möter för utmaningar så kan man ta 

sig an dem. Cranmer (2006) belyser förmågan att ha insikt i hur man lär sig som individ för att 

kunna möjliggöra det livslånga lärandet och en framgångsrik karriär. 

 

Problemet med avsaknaden av reell kompetens som studievägledarna antyder är att kunskap 

och teorier inom undervisningen antingen inte är arbetslivsanknuten eller också skapas inte en 

förståelse för varför teorierna lärs ut eller hur de kan tillämpas. Om man beskådar Ellströms 

(1992) modell om den faktiska kompetensen och vad arbetet kräver för kompetens så gestaltas 

det en motsägelse. Arbetsgivaren kräver att studenten ska ha formell kompetens i form av en 

utbildning, men vidhåller samtidigt att studenten inte har tillräcklig kompetens som krävs för 

arbetet eftersom utbildningen saknat arbetslivsanknytning. Det innebär då att individen måste 

studera för att kunna göra anspråk på ett visst yrke, men samtidigt saknar individen efterfrågad 

kompetens trots en fullgjord kandidatexamen. Studievägledarna menar att det finns en distans 

mellan akademiseringens målsättning och arbetsmarknadens krav. Om man ser till Sparrhoff & 

Fejes (2017) modell verkar det finnas en sammanstötning mellan nytto- och 

konkurrensperspektivet i realiteten. Man vill att utbildningsinnehållet ska basera sig på 

arbetsmarknadens behov för att kunna anses vara relevant, men samtidigt vill man skapa 

autonoma och intellektuella individer som inte tar hänsyn till arbetsmarknadens krav. Men för 

att skapa generiska förmågor och kompetens antyder studievägledarna att det inte bör 

förekomma en kontrast mellan dessa perspektiv utan man bör istället se på lösningar för att 

kunna integrera dessa inom högre utbildning. 

 

Detta mynnar ut i matchningsproblematiken som Löfgren (2008) beskriver och menar att 

utbildningen och arbetsmarknaden förväntar sig olika former av kompetens från varandra. Att 

det likt Ellströms (1992) modell om formell och faktisk kompetens finns en uppenbar skillnad 

i relation till arbetsmarknadens efterfrågade kompetens. Löfgren (2008) menar att det där finns 

ett glapp som försvårar för individen att förvärva ett arbete och menar på att båda inrättningarna 

behöver bli tydligare med vad som förväntas av varandra. Detta relaterar till Knight & Yorke 

(2003) teori om att vara anställningsbar eller anställningsvärd. Enligt forskarna innebär det att 

man är anställningsvärd om man har en dynamisk förmåga och kompetens att kunna anpassa 

sig utefter olika kontexter och menar att detta skapas inom ramen för studentens bildning. För 

att skapa anställningsvärda studenter menar forskarna att arbetslivsanknytning är ett 

framstående tillvägagångssätt för att kunna generera detta. 
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Det handlar följaktligen om att skapa ett dynamiskt lärande som Dweck (2017) förklarar 

innebär att studenten har självinsikten att kunna utvecklas och anta utmaningar för att skapa 

nya lärandesituationer. Dynamiskt lärande menar att uppdelningen mellan teoretisk och 

praktisk kunskap blir bristfällig om de avskiljs och att kognition och handling istället bör 

förenas för att omformulera tidigare kunskap och erfarenhet. För att skapa detta är det enligt 

Dweck (2017) viktigt att fokusera på det djupinriktade lärandet som innebär att studenten 

bearbetar kunskapen i olika sammanhang för att ombilda sin kompetens och bidra till ett 

livslångt lärande. Studievägledarna menade att det dynamiska lärandet är idealet som de själva 

menar att högre utbildning bör sträva efter, men som många gånger är svårt med tanke på 

kunskapen som ska läras ut. Det är inte alltid generiska förmågor som ska utvecklas utan ibland 

är det enbart realia som ska behärskas. 

 

Studievägledarna diskuterade även det utvärderingsarbetet för att utveckla lärandet som sker 

löpande i olika utsträckning inom institutionerna. Bergsmann, Schultes, Winter, Schober & 

Spiel (2015) understryker betydelsen av att ständigt utvärdera utbildningsplanerna för att 

kvalitetssäkra utbildningen. De menar på att det skett en förflyttning inom högre utbildning på 

senare tid då utbildning gått från att vara innehållsbaserad till kompetensbaserad. Ellström 

(1992) menar att detta skapar en form av validering för vad studenten har att erbjuda. 

Studievägledarna menade att utvärderingsarbetet är det som gör utbildningen dynamisk och att 

man precis som studentens kompetens ska kunna förhålla sig kritisk om delar av utbildningen 

inte fungerar. Det är en process som de i olika omfattning är involverade i och flera 

studievägledare menade att de borde vara mer delaktiga. Eftersom de har den största kontakten 

med studenten på ett personligt plan skulle de kunna upptäcka tecken som många andra skulle 

kunna förbise. 

 

När studievägledarna redogjorde för samverkan mellan utbildning och arbetsmarknad fanns det 

delade meningar för hur institutionerna arbetar. De aktiviteterna som framhävdes som positiva 

och främjades var ett gott samarbete med alumnföreningar som består av tidigare studenter vid 

lärosäten som nu är ute i arbetslivet. Dessa utgjorde en bra grund för kommande studenter att 

erhålla tips och råd från. Precis som Fölster, Kreicbergs & Sahlén (2011) indikerade i sin 

undersökning så är informationsspridning av framtida verksamhet och arbetsmarknad 

någonting att alltid sträva efter, men även för att kompensera om matchningen rent 

innehållsmässigt är bristfällig gentemot arbetsmarknaden. En studievägledare föreslog att 

arbetslivsanknuten orientering borde förekomma i samtliga av studentens sex terminer för att 
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på ett tydligare sätt förmedla vad kurserna ämnade generera för kunskap som var applicerbart 

på arbetsmarknaden. Zimmerman Nilsson (2017) menar att det är viktigt för lärare och annan 

personal som är involverad i utbildningsupplägget att hitta forum för att utvärdera och förena 

olika kunskap för att skapa ett gott utbildningsinnehåll. 

 

Studievägledarnas uppdrag inom utbildningsväsendet visade sig spela en central roll för 

relationen med studenten. Flera av studievägledarna menade att de fungerade som länken 

mellan student, lärare och arbetsmarknad. På senare tid menar även några av studievägledarna 

att allt fler studenter kommer till dem för att de upplever påtaglig stress och oroskänslor över 

studierna och framtiden. Beroende på i vilken form av verksamhet som studievägledning 

bedrivs på de olika institutionerna arbetar studievägledaren med studenten proaktivt och 

reaktivt. Några av studievägledarna har olika forum i grupper eller enskilda samtal för att 

förbereda studenter inför framtiden, medan andra studievägledare antagit en mer administrativ 

roll och samarbetar med Studenthälsan vid behov.  

 

Vesterberg (2015) konstaterar att studie- och karriärvägledning är en ytterst viktig instans inom 

högre utbildning för att vägleda studenten genom ideal, normer och värderingar för att forma 

en student med självförtroende och förmågor inom arbetslivet. Flera av studievägledarna 

menade att de arbetade otroligt mycket med arbetsrelaterade frågor och ansåg sig fungera som 

en extrainstans inom utbildningen för denna anknytning om den saknades i undervisningen. 

Tillsammans med resten av personalen inom institutionen menade flera att de skapade ett bra 

arbetslag och verkade på olika sätt för att förena utbildning och arbetsmarknad även om det 

många gånger kunde vara utmanande. Slutligen kan noteras att långt från alla studenter söker 

studievägledning och då kanske vissa typer av studenter mer än andra. Det präglar givetvis 

studievägledarens syn och förståelse av kompetens som diskuterats inom ramen för denna 

studie. Detta är någonting som man behöver beakta när man tolkar resultaten inom denna studie. 

 

7.2 SLUTSATS 

Syftet med denna studie har varit att få förståelse för hur man arbetar inom högre utbildning för 

att bidra till studentens anställningsbarhet. Det har inneburit undersökning i vilka former av 

kompetens som skapats inom högre utbildning och hur dessa haft en relevans på 

arbetsmarknaden. Men även till att undersöka vilket pedagogiskt stöd som studievägledarna 

bidragit med i denna process. Detta har skett genom att intervjua verksamma studievägledare 

på Uppsala universitet. 
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Utifrån resultatet går det att dra slutsatsen att studenten skapar sig olika kompetens beroende 

på inom vilken situation som individen orienterar sig. Inom generell utbildning som saknar 

praktiska inslag menar man att studenten blir bildningsbar och är kvalificerad för en bredare 

arbetsmarknad. Studievägledarna anser att den teoretiska utbildningen fungerar väl inom ramen 

för lärosätet och är någonting som flera känner stolthet över. De problem som dock uppstår 

med att inte ha praktik inom ramen för utbildningen är att studenten saknar 

arbetslivsanknytande erfarenhet och reell kompetens. Det visade sig i samtal med 

studievägledarna att många studenter är oroliga och förvirrade inför den arbetsmarknad som 

ligger framför deras fötter. Studievägledarna menade att man har som målsättning att uppnå ett 

dynamiskt och livslångt lärande, men många gånger resulterar undervisningen i statisk kunskap 

som lätt undanträngs. 

 

Samverkan med arbetsmarknaden fungerade olika bra beroende på inom vilken institution som 

studievägledaren arbetade. De som samarbetade med alumnföreningar menade att denna 

instans var den som mest bidrog med arbetslivsanknuten information till studenterna. För 

studenterna var anställningsbarhet generellt goda efter examen, men däremot inte alltid inom 

området som man studerat. Det fanns inget tvivel om att högre utbildning i sig ingav kompetens 

för arbetsgivare, men om det matchade relevant arbetsområde för utbildning och bidrog till 

anställningsvärda individer var mer tvivelaktigt. Vad gäller glappet mellan utbildning och 

arbetsmarknad och för att dessa skulle kunna närma sig varandra så hade studievägledarna 

några förslag till förbättringsåtgärder. Dels behövs det spridas mer information om 

arbetsmarknaden till såväl studenter som lärare där alumnföreningar är ett gott exempel. Likväl 

behövs akademin uppmuntras om betydelsen av praktisk kunskap, förmåga och kompetens för 

att tillmötesgå arbetsmarknadens behov. Det behövs även tillsättas flera praktikkurser inom 

ramen för program och fristående kurser så studenten har möjlighet att bekanta sig med 

arbetsmarknaden. Om detta inte är möjligt så uppmuntrar studievägledarna till praktisk 

erfarenhet på annat håll genom exempelvis deltidsarbete eller nationsengagemang vid sidan av 

studierna. 

 

I denna process spelar studievägledaren en central roll som förmedlare över vad 

arbetsmarknaden har att erbjuda såväl som kontakten med studenten och läraren. 

Studievägledarens kontakt med studenten skapar ett forum för att ta del av studentperspektivet 

och på så sätt få indikationer för vad som fungerar bättre och mindre fördelaktigt inom 

utbildningen. Många studievägledare arbetar också proaktivt och reaktivt med att bygga upp 
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studentens självförtroende och lotsa individen mellan tankar och värderingar för att stötta dem 

i deras studier och framtida arbete. Att få ett helhetsperspektiv över utbildning, arbetsmarknad 

och dess beståndsdelar gör att studievägledaren är någon att stödja sig på när det kommer till 

utvärdering av utbildningen och framtida reformeringar. 

 

7.3 FRAMTIDA FORSKNING 

Då studien utgjordes av ett relativt litet urval från ett enskilt lärosäte ska inte resultatet i hög 

grad anses vara generaliserbart. Utifrån de indikationer som uppkommit vore det dock 

uppenbart intressant att lyssna in fler studievägledare om matchningsproblematik mellan 

utbildning och arbetsmarknad. Forskning bör även bedrivas om vilken betydelse 

studievägledning har för utbildningsväsendet och studenten. Utifrån denna studie verkar det 

vara ett mindre utforskat område, men tycks vara en otroligt viktig insats för studenten i att 

finna ett alternativt lärande. Det vore även intressant att undersöka hur läraren utformar sin 

undervisning för att skapa kompetens som genererar anställningsbarhet. Det finns ett antal 

forskningsstudier inom dessa ämnen som även inkluderats i denna studie, men ju mer forskning 

desto mer nyanserad avbildning av verkligheten. 
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Bilaga I: Missivbrev 
 
 
Förfrågan: Deltagande i kvalitativ intervju för examensarbete  
 
Hej, 
 
Mitt namn är Ida Jansson och jag studerar för närvarande sista terminen på min beteendevetenskapliga 
utbildning. Det innebär att jag just nu sitter och skriver på mitt examensarbete där jag förväntas 
kandidera i pedagogik. Jag kontaktar dig för att du är studievägledare inom vetenskapsområdet för 
humaniora och samhällsvetenskap. Mitt examensarbete tar avstamp i att belysa hur teoretiskt och 
praktiskt lärande tar form i våra olika utbildningar på grundnivå och hur kunskapen och kompetensen 
som studenterna erhåller speglar kraven från arbetsmarknaden. Eftersom studievägledare fungerar som 
länken mellan student, lärare och arbetsliv centrerar därför mitt examensarbete kring att fånga upp vilken 
uppfattning som studievägledare har om just utbildningens uppbyggnad och relevansen för 
arbetsmarknaden. Jag personligen tycker det är viktigt att ha dialogen om hur vi arbetar för att kunna 
samverka mellan utbildning och arbetsliv för att skapa hög relevans och konkurrens med våra 
utbildningar som vi erbjuder och ser dig som en nyckelperson i detta. 
 
Jag skulle därför gärna vilja träffa dig för att hålla en kvalitativ intervju. Frågorna kommer omfatta 
hur högre utbildningars lärande är uppbyggt, hur detta motsvarar förväntan på examinerade studenter 
av arbetsmarknaden och om det finns utvecklingsmöjligheter för lärande inom högre utbildning. 
 
Intervjun förväntas ta omkring 20 minuter och jag kan komma till ditt kontor för att underlätta 
tidsmässigt i ditt arbete. Studien kommer vara helt anonym kopplat till personuppgifter, det kommer 
endast anges i studien att du är yrkesverksam på Uppsala universitet inom vetenskapsområdet 
humaniora och samhällsvetenskap som enligt min förståelse omfattar ett 30-tal studievägledare. Jag 
kommer att hålla intervjuerna vid tre tillfällen, den 2, 6 och 10 maj. Så om du vill delta och kan avsätta 
20 minuter någon av dessa dagar hade jag varit mer än tacksam. Du får gärna besvara mejlet oavsett om  
du kan delta eller inte. 
 
Jag hoppas på ditt deltagande och önskar dig en trevlig dag! 
 
Vänligen, 
Ida Jansson  
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Bilaga II: Samtyckesformulär 

 
SAMTYCKESFORMULÄR 

 
 
Uppsala universitet 
 
Student Handledare 
Ida Jansson Andreas Rydberg 
 
                 
Till berörda deltagare 
 
Medgivande för deltagande i en studie om studievägledarens syn på relationen mellan 
utbildningsinnehållet inom högre utbildning och anställningsbarheten på arbetsmarknaden. 
 
Projekt 
Arbetet har som övergripande syfte att bidra med kunskap om hur högre utbildning aktivt arbetar med 
lärande och kompetens för att förbereda studenten för arbetsmarknaden genom att intervjua 
studievägledare om deras syn på relationen mellan utbildningsinnehåll och anställningsbarhet. Men 
studie riktar sig även till studievägledarens roll i utbildningsverksamheten för att vägleda studenten 
genom utbildningen. 
 
Metod 
Undersökningen kommer att bestå av kvalitativa intervjuer som förväntas ta cirka 20 minuter. Detta 
material kommer sedan att ligga som underlag för examensarbetets analys. Om någon av deltagande 
parter inte godkänner att ljudinspelning används kommer det att raderas. Viktigt att understryka är att 
fokus i studien i sin helhet inte ligger på de enskilda individerna utan den sammantagna analysen av 
samtliga intervjuer.  
 
Resultatredovisning, etik och sekretess 
Undersökningens resultat kommer att publiceras i en examensuppsats samt redovisas på seminarier samt 
på universitets uppsatsdatabas DIVA. I uppsatsen kommer inga enskilda personer att namnges och i den 
mån namn förekommer, ändras dessa. Alla personuppgifter och andra uppgifter som möjliggör 
identifiering av individer kommer att hanteras konfidentiellt och under tystnadsplikt i enlighet med 
gällande lagstiftning (GDPR, Dataskyddsförordningen; Lag (2018:218) om kompletterande 
bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning).  
 
Medgivande: 
Denna fullmakt ger tillstånd att ljudinspela intervju samt att använda det insamlade materialet i 
undersökningen.  
 
Medverkan är frivillig och deltagaren/deltagarna kan när som helst välja att under intervjun 
avbryta sin medverkan. 
□  Jag vill medverka i studien.  
□  Jag vill inte medverka i studien.  
 
 
Datum                ___________________________________________ 
 
Underskrift        ___________________________________________ 
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Bilaga III: Intervjuguide 

 

Inledande frågor och pedagogiskt stöd 

Vad fick dig att vilja arbeta som studievägledare? 

Vad inkluderas i dina arbetsuppgifter som studievägledare på institutionen? 

Vilken roll har du inom utbildningsverksamheten? 

 

Utbildningsinnehåll och kompetensbildning 

Vilket lärande skapas inom de olika utbildningarna? 

Hur anser du att man bör arbeta för att främja lärande inom högre utbildning? 

Kan du ge exempel på fall där du tycker att detta fungerar bra eller dåligt? 

Vilken kompetens tycker du att nyexaminerade studenter besitter inom de olika utbildningarna? 

Hur ser arbetet ut för att utvärdera och revidera utbildningsplaner? 

Vad är din upplevelse för vad studenten uppskattar mest eller saknar i sin utbildning? 

 

Anställningsbarhet 

Vad är din syn på anställningsbarheten inom arbetsmarknaden? 

Vilka utmaningar upplever du finns på arbetsmarknaden för en nyexaminerad student? 

Vilken relevans för det praktiska arbetslivet anser du att en grundexamen har? 

Hur väl anser du att din institution arbetar mot att främja anställningsbarhet? 

 

Samverkan med arbetsmarknaden 

Hur viktigt anser du det är att det finns ett samarbete mellan utbildning och arbetsmarknad? 

Arbetar man aktivt inom med att främja samarbetet mellan utbildning och arbetsmarknad? 

I vilken utsträckning är arbetsgivare involverade i utbildningsplaneringen? 

Finns det åsikter från arbetsmarknaden sida för hur utbildning bör utvecklas? 

Ser du några utvecklingsmöjligheter för att förena utbildning och arbetsmarknad? 


