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Sammanfattning 

Det är idag en stor andel individer som väljer att läsa vidare efter gymnasiet. Ofta krävs det att 

studenten satsar både tid och pengar. Många som väljer att läsa vidare gör detta för att få 

tillgång till en allt mer kvalificerad arbetsmarknad. Denna studie avser att undersöka hur 

övergången från akademiska utbildningar till arbetsmarknaden ser ut. För att kunna studera 

”övergången” kommer denna studie att undersöka vad som krävs av tidigare studenter när de 

kommer ut på arbetsmarknaden, om de fått de rätta förkunskaperna samt om de valt att göra 

något extra så som volontärarbeten, föreningsaktiviteter eller dylikt under sin studietid. 

 

Studien syftar även till att studera om det föreligger några skillnader eller likheter mellan en 

teknisk samt en samhällsvetenskaplig utbildning. För att besvara studiens syfte har begreppen 

anställningsbarhet, kompetens, kunskap samt kvalifikationer kommit att användas. Då denna 

studie är av kvalitativ art har det empiriska materialet kommit att baseras på djupintervjuer 

med alumner från två olika skolor inom Stockholmsområdet.  

 

Resultatet visar på att det faktiskt föreligger en del olikheter mellan de olika utbildningarna 

som ingår i denna studie. Dels vad gäller synen på att efter en grundläggande examen på 

högskolenivå läsa vidare eller inte, men även synen på hur utbildningen konkret kan användas 

i det nuvarande arbetet. Resultatet visar även på att det föreligger skillnader mellan tiden det 

tagit från att alumnen tagit sin examen till att hitta ett kvalificerat arbete. Vad gäller likheter 

visar resultatet på att alumnerna, oavsett lärosäte hade velat se mera kontakt med potentiella 

arbetsgivare under utbildningstiden.  



 
 

Tack! 

 

Ett stort tack till alla de alumner som ställt upp med sin tid och låtit sig intervjuas. 

Genom ert deltagande och era berättelser om er studietid och er väg till arbetsmarknaden har 

denna studie varit möjlig att genomföra.  

 

Ett stort tack även till min handledare Hrvoje Kap för en god handledning och många bra 

tips under arbetets gång.  

 

Även tack till de alumnansvariga på Kungliga Tekniska Högskolan samt på Södertörns 

Högskola som hjälpt mig att ta fram kontaktuppgifter till berörda alumner.  
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1. Inledning  

Det är idag en stor andel individer som väljer att läsa vidare efter gymnasiet. Ofta krävs det av 

studenten att denne satsar både tid och pengar genom studielån och många års utbildning. 

Många väljer att läsa vidare för att få tillträde till en allt mer kvalificerad arbetsmarknad. 

Därför kan en vidareutbildning ses som en typ av livsinvestering. I samhället pågår ständigt 

diskussioner om vilka utbildningar som snabbast leder till ett arbete efter examen och en stor 

del av ansvaret ligger på studenterna. Enligt Högskoleverket är det av stor vikt att individer 

som väljer att vidareutbilda sig på högre nivå, framför allt på högskolor och universitet, efter 

examen får ett arbete som motsvarar den utbildning som de har läst. För att de som väljer att 

läsa vidare ska kunna avgöra vilken utbildning som ger de bästa förutsättningarna efter en 

examen behöver de få tillräckligt med information för att kunna göra rätt val redan från 

början. (http://www.hsv.se).  

 

Fokus i denna studie kommer att ligga på att studera hur övergången från akademiska 

utbildningar till arbetsmarknaden ser ut. Vidare kommer studien att se om det föreligger några 

skillnader eller likheter mellan studenter som har läst en samhällsvetenskaplig - respektive en 

teknisk utbildning. I tidigare forskning kommer denna studie att titta på vilka kunskaper 

högskole- och universitetsstudenter får med sig ifrån utbildningen samt hur olika 

kvalifikationer uppnås.  

 

Liknande undersökningar har årligen utförts av Högskoleverket sedan 2003, dock är dessa i 

princip enbart av kvantitativ art vilket innebär att många individer innefattas i 

undersökningarna. För att skapa en djupare förståelse bör även kvalitativa studier göras. Då 

denna studie är av kvalitativ art syftar den till att skapa en ökad förståelse för enskilda 

individers syn på sin utbildning och vägen ut till arbetsmarknaden. Det är även skapandet av 

denna djupare förståelse som gör att denna studie varit intressant att genomföra.   

 

1.1 Syfte och Frågeställning  
Syftet med denna studie är att undersöka hur övergången från en akademisk utbildning till 

arbetsmarknaden ser ut. Syftet är också att se om det föreligger några likheter eller skillnader 

mellan olika utbildningar vad gäller övergången från en akademisk utbildning till 

arbetsmarknaden.  

http://www.hsv.se/
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För att finna svar på studiens syfte har följande frågeställningar kommit att formuleras: 

 

     1.  Hur ser övergången från en akademisk utbildning till arbetsmarknaden ut? 

     2.  Vilka likheter och skillnader finns det mellan två tekniska och en samhällsvetenskaplig  

          utbildning på högskolenivå? 

     

1.2 Viktiga Begrepp 
 Alumn = En individ som har studerat på högskola/universitet och avslutat sin 

utbildning samt fortfarande väljer att ha kontakt med skolan genom ett så kallat 

”alumn-nätverk”. Detta är vanligt förekommande på högskola och universitetsnivå.  

 

1.3 Bakgrund 
1.3.1 Utbildningarna  

Denna studie är utförd med hjälp av alumner ifrån två olika högskolor i Stockholmsområdet. 

Då studien avser att undersöka hur vägen från en akademisk utbildning till arbetsmarknad ser 

ut kommer denna studie att se på hur alumnerna har gått till väga för att komma till sin 

nuvarande arbetsplats, hur de kommit i kontakt med arbetsgivaren samt om de gjort något 

extra under sin studietid. Samtliga alumner som ingår i undersökningen har slutfört sina 

studier på kandidatnivå respektive som högskoleingenjör mellan åren 2005 och 2010. En del 

av alumnerna har efter examen gått direkt ut i arbetslivet medan andra har fortsatt med vidare 

studier på högre nivå. 

 

I denna studie har tre olika utbildningar kommit att studeras. Den ena utbildningen är en 

utbildning i Byggteknik och Design som ges på Kungliga Tekniska Högskolan (i 

fortsättningen förkortat KTH) i Stockholm. Den andra utbildningen är en Datateknisk 

utbildning som även den ges på KTH i Stockholm. Den tredje utbildningen är en 

samhällsvetenskaplig utbildning som ges på Södertörns högskola i södra Stockholm och som 

heter ”Europaprogrammet”.  
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1.3.2 Bakgrundsfakta om utbildningarna   

1.3.2.1 Byggteknik och design 

Utbildningen marknadsförs på högskolans hemsida som en utbildning där studenterna får en 

helhetssyn över hur en byggprocess går till, detta för att efter utbildningen kunna arbeta med 

att bygga upp viktiga funktioner i samhället så som hus, vägar och broar.  

 

Under det fösta året så läser studenterna ett basår där kurser i matematik och byggteknik samt 

materiallära ingår. Även det andra året läser studenterna gemsamma kurser för att det tredje 

året slutligen inrikta sig på ett bestämt område. Studenterna kan det tredje året välja att inrikta 

sig på produktion och byggekonomi, anläggningslära, fastighetsutveckling och installation 

samt arkitektur. Utbildningen utgörs av 180 högskolepoäng och leder till en 

högskoleingenjörsexamen. (http://www.kth.se) 

 

1.3.2.2 Datateknik 

Utbildningen marknadsförs på hemskolans hemsida som en utbildning där studenten som 

ingenjör kan ”delta i utvecklingen av framtidens IT”.  

 

Även här är det första året ett typ av basår där studenterna gemensamt får läsa kurser i 

matematik, programmering, med mera. Under år två får studenterna välja att inrikta sig på 

datornätverk eller programutveckling för att sedan fördjupa sig mer om detta år 3. Totalt så 

läser studenterna 180 högskolepoäng och utbildningen leder till en examen som högskole-

ingenjör.  (http://www.kth.se) 

 

1.3.2.3 Europaprogrammet 

Utbildningen marknadsförs på högskolans hemsida som ett program där studenten får ett 

”mångvetenskapligt perspektiv för att förstå Europa” med utgångspunkt i Sverige och 

Europa.  

 

Gemensamt för samtliga studenter är att de börjar sin utbildning med ett basår. Under basåret 

läses kurser inom en rad olika ämnesområden så som ekonomi, etnologi, historia, sociologi, 

statsvetenskap med flera. År två får studenterna välja ett ämne som de vill fördjupa sig i. 

Europaprogrammet erbjuder följande inriktningar: etnologi, geografi, historia, offentlig rätt, 

religion, sociologi samt statsvetenskap, vilket studenterna läser under tre terminer. Den sista 
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terminen kan studenterna välja att läsa ett främmande språk alternativt en kurs speciellt 

framtagen för Europaprogrammets studenter. Totalt så läser studenterna 180 högskolepoäng 

och utbildningen leder till en filosofie kandidatexamen inom valt huvudområde. En 

kandidatexamen innebär att studenten får en så kallad ”generell examina” där den studerande 

har fördjupat sig inom ett specifikt område. (http://www.sh.se) 

 

1.4 Avgränsning   

1.4.1. Utbildningarna 

Då syftet med denna studie är att undersöka hur övergången från en akademisk utbildning till 

arbetsmarknaden ser ut har denna studie kommit att baseras på djupintervjuer med tidigare 

studenter ifrån tre olika utbildningar på högskolenivå. För att studera ”övergången” kommer 

denna studie att undersöka vad som krävs av tidigare studenter när de kommer ut på 

arbetsmarknaden, om de fått de rätta förkunskaperna samt om de valt att göra något extra så 

som volontärarbeten, föreningsaktiviteter eller dylikt under sin studietid.  

 

Då denna studie har en begränsad tidsram och det är mycket tidskrävande att genomföra och 

sedan bearbeta intervjuer har endast två skolor ifrån Stockholmsområdet kommit att väljas ut. 

Det är dels Kungliga Tekniska Högskolan men även Södertörns Högskola. Dessa har kommit 

att väljas ut för att de erbjuder tekniska respektive samhällsvetenskapliga utbildningar. De 

utbildningar som har valts ut för denna studie är dels de tekniska utbildningarna: Byggteknik 

och Design samt Datateknik (KTH). Som samhällsvetenskaplig utbildning har 

Europaprogrammet (Södertörns högskola) kommit att väljas ut. Samtliga utbildningar har 

getts längre än fem år varför de har ansetts vara lämpade för denna studie. Detta då 

respondenterna efter sin utbildning har haft ett par år på sig att etablera sig på 

arbetsmarknaden.  

 

Att denna studie har kommit att fokusera på två tekniska samt en samhällsvetenskaplig 

utbildning beror till stor del på att tekniska utbildningar oftast leder till en yrkesexamen, i 

denna studie högskoleingenjör. Vidare har tekniska utbildningar länge haft ett gott rykte om 

sig och sägs snabbt leda till ett arbete efter examen. Detta medan samhällsvetenskapliga 

utbildningar oftast leder till en generell examina. Det har därför varit av intresse att se om det 

föreligger några väsentliga skillnader mellan två tekniska och en samhällsvetenskaplig 

utbildning.  
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1.4.2 Alumnerna 

Vad gäller kriterierna för alumnerna som deltagit i denna studie skulle dessa ha läst lägst 180 

högskolepoäng enligt det nya poängsystemet från 2007. (120 högskolepoäng enligt det gamla 

poängsystemet). Detta motsvarar heltidsstudier på tre år. Ytterligare ett kriterium var att 

alumnerna även skulle ha avslutat sin utbildning någon gång mellan åren 2005-2010. De 

studenter som har läst på KTH i Stockholm har efter sin utbildning fått en examen som 

högskoleingenjörer, detta medan alumnerna ifrån Södertörns Högskola har fått en filosofi 

kandidatexamen inom det huvudområde som de har valt att fördjupa sig i, vilket i denna 

studie har varit etnologi, historia i kombination med ett främmande språk, sociologi samt 

statsvetenskap.  

 

1.5 Disposition 

Studien kommer härefter att presentera tidigare forskning där bland annat efterfrågade 

kvalifikationer kommer att tas upp. Vidare kommer tidigare forskning att titta på hur 

Högskoleverkets analyser från 2008 (Högskoleverket 2010:19R) sett ut samt vilka kunskaper 

studenterna får med sig ifrån sin utbildning.  Därefter kommer för undersökningen relevanta 

begrepp att tas upp där begreppen kommer att presenteras mer ingående. De begrepp som 

kommer att tas upp är anställningsbarhet, kompetens, kunskap och kvalifikationer. Vidare 

kommer följande avsnitt att presentera hur insamling av material har utförts samt vilken 

metod som har kommit att användas. Därefter kommer resultat av intervjuerna att presenteras 

för att sedan avslutas med en analys och en diskussion samt förslag till vidare forskning.  
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2. Tidigare Forskning 

Detta avsnitt kommer att beskriva den tidigare forskning som gjorts vad gäller övergången 

från en akademisk utbildning till arbetsmarknaden. Avsnittet kommer bland annat att titta på 

vilka färdigheter studenter får med sig från sin utbildning samt vad det innebär att bli 

anställningsbar. 

 

2.1 Efterfrågade kvalifikationer vid anställning 
Studenter satsar ofta många år av sitt liv för att få en bra utbildning. Eftersom att utbildningen 

är en investering förväntar sig studenter att utbildningen ska hålla en viss nivå, något som 

diskuteras i en artikel från Svenska Dagbladet. (http://www.svd.se). Många studenter hoppas 

också på att under utbildningen få kontakt med en arbetsgivare samt funderar på vad denna 

efterfrågar efter att studenten tagit sin examen. Olika arbeten ställer olika krav. 

Kvalifikationerna kan handla om egenskaper så som begåvning, personlighet och färdigheter. 

En del personer kan anses vara mer lämpade för vissa tjänster. Arbetspsykologer och experter 

har under många år studerat vilka krav olika arbeten ställer samt utvecklat tester för att mäta 

detta för att på så sätt kunna matcha rätt person till rätt tjänst. (Mabon 2002)  

 

2.2 Högskoleverket 

Högskoleverket är en statlig myndighet i Sverige och det är även dem som ansvarar för frågor 

som berör utbildningar på högskolor och universitet. Deras uppgift är att genom olika 

rapporter hjälpa skolorna att höja kvalitén på sina utbildningar. Högskoleverket har även till 

uppgift att se till att studenternas utbildning kan komma till nytta.  

(Högskoleverket 2010:19 R)  

 

2.3 Högskoleverkets analyser 

Högskoleverket utför årligen analyser på hur tidigare studenter har lyckats etablera sig på den 

svenska arbetsmarknaden 1-2 år efter sin examen. Informationen baseras på fakta ifrån 

Statistiska centralbyrån (SCB). I sina analyser utgår Högskoleverket ifrån uppgifter så som 

inkomst, arbetslöshet och studier med mera. (Högskoleverket 2010:19 R). I en rapport från år 

2006/2007 har Högskoleverket valt att följa upp och se hur det har gått för tidigare studenter 

år 2008, det vill säga ett till två år efter studenterna tagit ut sin examen. Som ”etablerade” har 
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Högskoleverket haft tre kriterier, dessa är att alumnen inte ska ha varit arbetslös under det 

senaste året, vidare ska alumnen ha förvärvsarbetat under november månad. Alumnen ska 

även ha haft en årsinkomst ifrån sitt förvärvsarbete om minst 190 200 kronor. Högskoleverket 

har i rapporten valt att exkludera studenter som har valt att läsa vidare på högre nivå samt 

alumner som har valt att etablera sig utomlands. Rapporten visar att 97 procent av de tidigare 

studenterna har innehaft ett arbete under hela eller en period under året. Vidare visar 

rapporten att 80 procent av alumnerna hade etablerat sig på arbetsmarknaden mellan 1 – 1,5 år 

efter avslutad utbildning, 75 procent av dessa innehade ett arbete där det krävdes som lägst en 

akademisk utbildning på högskolenivå. 

 

2.4 Kunskap och kompetens från utbildning 
Enligt en rapport från TCO (Andréasson m.fl. 2007) utbildas elever idag i hög grad i att 

uttrycka sig skriftligt, men även muntligt. Vidare får studenterna även erfarenheter av att 

arbeta i diverse projekt, varför samarbetsförmågan anses vara god när de kommer ut i 

arbetslivet. Studenten själv är den som är högst ansvarig för att hitta ett relevant arbete efter 

examen. För att öka chanserna bör studenten under hela sin studietid upprätthålla en 

kontinuerlig kontakt med arbetslivet. Utbildningssamordnare bör därför hjälpa studenterna att 

knyta kontakter med relevanta arbetsgivare utan att utbildningen i sig behöver påverkas. Dock 

är detta något som högskolor och universitet i Sverige idag har svårt att leva upp till och 

många nyutexaminerade måste därför internutbildas hos sin nya arbetsgivare.  

 

I en rapport ifrån Jusek (http://www.jusek.se) går det att läsa att framtidens arbetsmarknad 

kommer att präglas av flexibilitet där arbetarna i större omfattning än idag tenderar att byta 

arbete oftare, men även pendla mellan att vara anställd, uppdragstagare samt entreprenörer 

med egna företag. Detta är något som i en större omfattning ställer högre krav på högskolor 

och universitet eftersom att studenterna måste förberedas på en ny typ av arbetsmarknad med 

nya roller och uppgifter.  

 

2.5 Arbetsmarknad och Anställningsbarhet 

Enligt en omfattande undersökning gjord på uppdrag av Europiska kommissionen  

(European Communities 2007) studeras övergången från utbildning till arbetsmarknaden i 

olika europeiska länder. De länder som ingår i rapporten är följande: Sverige, Norge, Polen 

samt Tyskland. Enligt studien framkommer det att det är av stor vikt för studenter att under 
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utbildningens gång upprätta en kontakt med arbetsmarknaden. Genom kontakten med 

arbetsmarknaden får studenterna lära sig att vara professionella i sitt yrkesutövande samtidigt 

som de inhämtar viktiga teoretiska kunskaper ifrån skolan. Det framkommer även att det inom 

Europa finns en tanke om att högre utbildning kan ge studenter de färdigheter och 

kvalifikationer som krävs för yrkeslivet. I studien lyfts begreppet kvalitén av en utbildning 

fram. Författarna menar att en utbildning av god kvalité kännetecknas av att studenterna får 

med sig både allmänna och specifika kunskaper men även färdigheter som flexibilitet, 

jämställdhet och etnisk mångfald vilket ökar chanserna för studenten att få ett kvalificerat 

arbete efter examen. (Europeiska kommissionen 2005) 

 

 

3. Teoretiska utgångspunkter 

Detta avsnitt kommer att beskriva studiens teoretiska utgångspunkter. Till att börja med 

kommer begreppet anställningsbarhet att behandlas. Vidare kommer avsnittet att ta upp 

begreppet kompetens samt begreppet kunskap för att sedan avslutas med en definition av 

begreppet kvalifikationer.  

 

3.1 Definition av begrepp 

3.1.1 Anställningsbarhet 

Enligt Ulrika Haake och Maria Löfgren Martinssons text (2009) finns det inte någon egentlig 

definition av begreppet, utan man måste istället se till begreppets internationella motsvarighet 

employability. Employability beskrivs som: 

 

”… en form av arbetsspecifik, proaktiv anpassningsförmåga bestående av tre dimensioner – 

karriäridentitet, personlig anpassningsförmåga och socialt och mänskligt kapital”.  

                     Haake & Löfgren Martinsson (2009: 57)  

 

Anställningsbarhet kan förklaras som lämpligheten att klara av och kunna hantera ett arbete 

för en individ som innehar en akademisk utbildning. (Haake & Löfgren Martinsson 2009).  

För den individ som redan är anställd handlar anställningsbarhet istället om möjligheten att få 

behålla det befintliga arbetet och fortsätta vara attraktiv för arbetsgivaren man arbetar för. 
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Anställningsbarhet syftar i denna studie till den enskilde individens lämplighet för att klara av 

ett kvalificerat arbete utifrån individens akademiska bakgrund. 

 

3.1.2 Kompetens 

Kompetens beskrivs som synonymt med ord som skicklighet, färdighet och förmåga. Vidare 

handlar kompetens om vilken potential enskilda individer har för att kunna behärska specifika 

uppgifter. (Söderström 1990). Kompetens kan även handla om kognitiva färdigheter, så som 

olika sätt att bemöta och hantera problem. (Ellström 1992). Kompetens  

innefattar även den enskilde individens förmåga att planera och organisera sitt arbete 

(Lindelöw 2008).  

 

Genom en vidareutbildning innefår individen nya kunskaper och färdigheter som, när 

individen kommer ut i arbetslivet blir till dennes kompetens. (Bernes 1991). Enligt 

Söderström (1990) är kompetens något som ständigt vidareutvecklas och förändras över tid. 

Kompetens avser i denna studie den enskilde individens färdigheter och förmågor för att 

hantera en specifik uppgift, vilket individen har tillgodogjort sig genom sin utbildning.  

 

3.1.3 Kunskap 

Kunskap delas av Ellström (1992) upp i två olika typer av kunskap. Dessa är:  

 

 Explicit kunskap, så kalla teoretisk kunskap. 

 Implicit kunskap, så kallad tyst / dold kunskap 

Explicit kunskap å ena sidan innebär att den enskilde individen besitter kunskaper som kan 

förmedlas med ord, detta kan exempelvis vara kunskap som individen har fått ifrån en 

utbildning. Implicit kunskap å andra sidan innefattar praktiska kunskaper. Hantverksarbeten 

och kunskaper som individer har fått ifrån ett arbete är ofta implicit kunskap. 

 

Att känna till namn, årtal, händelser eller dylikt är något som måste förstås i ett sammanhang. 

Vidare bör individen även kunna tolka och se mönster i informationen för att denne ska kunna 

kallas för kunskap. Kunskap kan sägas vara en typ av ”färskvara”, något som står under 

ständig förändring och som kan omtolkas i och med att ny teknik uppkommer (Gustavsson 

2002). Kunskaper avser i denna studie individens färdigheter och förmåga att sätta ihop 
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information, kunna förstå och använda sig av olika metoder vid olika tillfällen samt utföra en 

arbetsuppgift på lämpligt sätt.  

 

3.1.4 Kvalifikationer 

Enligt Nationalencyklopedin innebär kvalifikationer: 

 

”…en egenskap som behövs för att man ska kunna sköta ett visst arbete”. 1 

 

Kvalifikationer kan främst sägas vara kopplade till den rådande arbetsmarknaden och ofta 

handlar det om förväntade egenskaper hos arbetstagaren. Kvalifikationer kan innebära att en 

individ genom en utbildning får de rätta kvalifikationerna för en specifik arbetsuppgift. 

(Holmer och Carlsson 1991) Även Ellström (1992) menar att kvalifikationer är något som är 

kopplat till en bestämd arbetsuppgift. Han menar också att det på arbetaren ställs specifika 

krav för att klara av uppgiften.  

 

Enligt Donald Broadys (1982) så ligger fokus på själva arbetsuppgiften och inte på den 

enskilde individen som en arbetstagare. Broady hävdar att det på arbetsmarknaden finns krav 

på individerna och för att kunna möta dessa krav behöver individen vidareutbilda sig. Genom 

utbildningen får studenten utveckla sina förmågor och skaffa sig ny kunskap för att på så sätt 

bli mer kvalificerad och kunna bemöta de krav som ställs.   

 

Inom EU har Europaparlamentet (http://www.europa.eu) utvecklat en så kallad gemensam 

”referensram” för kvalifikationer. Tanken är att enskilda individer lätt ska kunna värdera sina 

betyg och bedöma vilka kvalifikationer som arbetsgivarna efterfrågar för att på så sätt kunna 

söka nya arbeten över gränserna. Arbetsgivare och företag ska även på ett lätt sätt kunna 

bedöma betyg och jämföra utbildningar ifrån olika länder för att på så sätt få kvalificerad 

arbetskraft. Fokus i referensramen ligger på de färdigheter och kunskaper som individen 

behöver för att klara av ett specifikt arbete. Kvalifikationer avser i denna studie att individen 

besitter tillräckliga kunskaper för att kunna hantera de färdigheters om arbetsgivare efterlyser. 

Kvalifikationer avser i denna studie individens förkunskaper för en specifik arbetsuppgift, och 

att individen med hjälp av sina förkunskaper klarar av att bemästra uppgiften.  

 

                                                           
1
    http://www.ne.se/sok?q=kvalifikation  

http://www.europa.eu/
http://www.ne.se/sok?q=kvalifikation
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3.2 Övergång från utbildning till arbetsmarknad  
Syftet med denna studie är att undersöka hur övergången från en akademisk utbildning till 

arbetsmarknaden ser ut. För att kunna studera ”övergången” kommer denna studie att titta på 

vad som egentligen krävs av nyutbildade studenter när de kommer ut på arbetsmarknaden. 

Studien kommer även att titta på om alumnerna fått med sig de ”rätta” förkunskaperna samt 

om alumnerna utöver sin grundutbildning har gjort något extra, så som praktikperioder, extra 

arbete eller vidare studier. Genom exempelvis vidare studier skaffar sig individen ytterligare 

färdigheter och förmågor utöver de grundläggande kunskaperna som en utbildning ger. 

Genom att utvidga sitt kunskapsförråd kan det tänkas att individen blir mer kompetent, vilket 

på sikt även bör göra individen mer anställningsbar. Detta då individen troligen kommer att 

kunna bemöta arbetsgivarnas efterfrågade kvalifikationer på ett lämpligt sätt. 

 

 

4. Metod och Material  

Detta avsnitt kommer till en början beskriva den metod som denna studie har kommit att 

baseras på. Därefter beskrivs hur urvalet av respondenter har gått till. Vidare tas bortfall och 

forskningsetiska regler upp. Kapitlet avslutas sedan med en beskrivning av hur det empiriska 

materialet har samlats in, bearbetats och analyserats. 

 

4.1 Kvalitativ Metod 

I kvantitativa undersökningar är forskaren intresserad av att finna svar på frågor som hur 

många och hur stora. I kvalitativa undersökningar däremot intresserar sig forskaren mer för 

ord och begrepp och syftet är oftast att uppnå en djupare förståelse för det fenomen som 

studeras. (Watt Boolsen 2009)  

 

Kvantitativa och kvalitativa forskningsmetoder delas ibland in i hårddata respektive mjukdata. 

Kvantitativa forskningsmetoder beskrivs ofta som hårddata. Hårddata söker ofta finna svar på 

frågor som ”hur många”. Vidare baseras hårddata ofta på tabeller och siffror. Kvalitativa 

forskningsmetoder däremot definieras ofta som mjukdata. Forskare som intresserar sig för 

mjukdata söker ofta svar på frågor som ”varför” och intresserar sig mer för ord och begrepp 

än för siffror. När forskaren använder sig av mjukdata som metod utgår denne ofta ifrån 

djupintervjuer, observation samt textanalyser. (Svenning 1999). Då syftet med denna studie är 
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att se hur övergången från en akademisk utbildning till arbetsmarknaden ser ut, samt om det 

föreligger några skillnader eller likheter mellan tekniska och samhällsvetenskapliga 

utbildningar har kvalitativ metod kommit att väljas ut. Detta för att skapa en ökad förståelse 

för hur respondenterna upplevt sin väg från sin utbildning till arbetsmarknaden. Då kvalitativa 

studier dels baserats på djupintervjuer har denna metod ansetts vara mest lämpad för denna 

undersökning. 

 

4.2 Fallstudie 
Inom den kvalitativa forskningsmetoden finns en rad olika inriktningar. Denna studie har 

kommit att utgå ifrån inriktningen: Fallstudie. Fokus inom fallstudier ligger på att studera ett 

specifikt område utifrån ett eller flera så kallade ”fall”, vilket är begränsat till ett visst område 

eller inom en viss tid. Denna studie har dels kommit att fokusera på alumner som avslutat sina 

utbildningar under en viss tidsperiod. Vidare har datainsamling skett med hjälp av 

djupintervjuer, vilket är en typ av datainsamlingsmetod som används inom fallstudier.  

Genom att använda fallstudie som metod kan man även studera likheter och skillnader mellan 

olika fall. I denna studie kan de olika ”fallen” sägas vara de olika utbildningarna. Dock har 

samma frågeställning och samma intervjufrågor kommit att användas till båda 

utbildningsinriktningarna.   

 

4.3 Urval av respondenter 
Denna studie har kommit att utgå ifrån elva intervjuer. För att välja ut vilka respondenter  

som skulle komma att delta i undersökningen har denna studie kommit att utgå ifrån ett 

slumpmässigt urval. För att göra ett slumpmässigt urval krävs det att forskaren utgår ifrån en 

urvalsram. Detta innebär att forskaren först måste definiera sin population samt definiera vad 

som avses undersökas. Därefter upprättas en förteckning över samtliga enheter som ska ingå i 

undersökningen. I ett slumpmässigt urval ska alla enheter som avses undersökas ha lika stora 

chanser att bli utvalda. (Esaiasson med flera, 2007).  Denna studie har kommit att utgå ifrån 

en e-post lista över samtliga alumner som avslutat programmen Byggteknik och design, 

Datateknik eller Europaprogrammet någon gång mellan åren 2005-2010.  
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4.4 Bortfall 
Inför denna studie så kontaktades totalt 43 alumner ifrån Byggteknik och Design, 32 alumner 

från Datateknik samt 24 personer från Europaprogrammet. Av dessa svarade 16 personer 

varav 11 slutligen kom att delta. Antalet bortfall i denna studie är 5 stycken. I det fall som 

slumpmässiga urval används är det ofta lätt att bortse ifrån de respondenter som av någon 

anledning inte har möjlighet att delta i en undersökning. Vid sådana tillfällen kan andra, mer 

lättillgängliga personer komma att tillfrågas. (Esaiasson med flera, 2007). I denna studie har 

det inte varit någon större svårighet att ersätta ett bortfall. I det fall en respondent inte har haft 

möjlighet att delta har denne ersatts med en annan respondent som varit mer tillgänglig.  

 

Bortfall kan delas in i två kategorier. Det är des externa bortfall där respondenter är svår att 

nå. Detta kan exempelvis bero på att respondenten har flyttat. Interna bortfall däremot kan 

bero på att frågan har varit otydligt formulerad eller att respondenten inte har förstått frågan 

korrekt. Interna bortfall kan även bero på att respondenten av personliga skäl inte vill besvara 

en eller ett par av frågorna. (Svenning 1999). 

 

4.5 Data 
Det är av stor vikt att forskaren så långt det är möjligt redovisar korrekta resultat, detta för att 

göra studien så pålitlig som möjligt. Detta gäller oavsett om forskaren utgår ifrån kvalitativ 

eller kvantitativ metod. Därför finns det några punkter som forskaren måste ta hänsyn till.  

 

4.5.1 Reliabilitet och Validitet  

Reliabilitet innebär att man i två undersökningar som studerar samma ämne försöker uppnå 

liknande resultat. Detta förutsätter att samma undersökningsmetoder används i likvärdiga 

studier. Ett annat alternativ är att använda sig av samma kriterier vad gäller urvalet av 

respondenter. (Esaiasson med flera, 2007). Vad gäller validitet så innebär det att vi 

undersöker det vi verkligen vill studera. (Kvale 1999). God validitet bör inte innehålla några 

systematiska fel. Vidare bör forskaren för att öka rapportens tillförlitlighet dokumentera hur 

forskningsprocessen stegvis har gått till samt noggrant beskriva hur data har samlats in. 

Forskaren bör även visa på tydliga resultat i sin rapport. (Watt Boolsen 2007).   
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4.5.2 Reliabilitet och Validitet i denna studie  

I denna studie har 11 alumner kommit att medverka, fem ifrån Södertörns högskola och sex 

ifrån KTH. Detta innebär att en alumn mer har kommit att intervjuas ifrån KTH. Vidare har 

studien även kommit att inkludera ett par telefonintervjuer samt en skriftlig intervju. Att det 

varit fler personer ifrån KTH som kommit att intervjuas har dock inte ansetts vara något större 

hinder eftersom att det bara skiljer på en person. Vore skillnaden däremot större skulle 

resultatet troligen kunna bli desto mer svårtolkat.  

 

Att ett par av alumnerna har telefonintervjuats skulle kunna påverka resultatet i det fall att 

även kroppsspråk och rörelser varit väsentliga för resultatet. Dock har fokus i denna studie 

legat på det alumnerna har berättat och att genomföra telefonintervjuer har därför inte setts 

som något hinder för det slutgiltiga resultatet. I det fall där en alumn skriftligen besvarade 

studiens frågor förlorades den personliga kontakten som man får vid ett personligt samtal. 

Därför har inga följdfrågor kunnat ställas vilket har varit mindre bra. Dock har alumnen svarat 

väldigt utförligt på frågorna varför dennes svar ändå kommit att inkluderas i det slutgiltiga 

resultatet. 

  

4.5.3 Operationalisering   

4.5.3.1 Operationalisering generellt 

Ett begrepp kan ha olika innebörd i olika sammanhang, detta beroende på vem som använder 

begreppet och i vilket sammanhang (Esaiasson med flera, 2007). Att operationalisera ett 

begrepp innebär att definiera begreppet samt ange hur det ska användas vid det enskilda fallet. 

De teoretiska begreppen i en studie är det grundläggande i undersökningen teoridel. Genom 

att använda sig av olika begrepp kan forskaren kategorisera sitt material, skapa teman, 

beskriva skillnader och även upptäcka små skillnader som annars skulle vara svåra att finna.  

Med hjälp av de olika kategorierna och teman som har skapats kan även intervjuguiden 

komma att ta form. För att komma fram till ett tema måste ibland flera olika frågor 

formuleras. För att veta vad ett begrepp har för innebör i det specifika fallet måste forskaren 

ibland utgå ifrån flera olika förklaringar till begreppet. (Bryman 2009)  

 

4.5.3.2 Operationalisering i denna studie 

 För att kunna besvara denna studies syfte har de teoretiska begreppen i denna studie kommit 

att operationaliseras. Hur anställningsbar en individ är kan härröra till vilken 
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utbildningsbakgrund en individ har, men även tidigare erfarenhet kan göra en individ 

anställningsbar. I denna studie har begreppet anställningsbarhet kommit att innebära hur 

lämplig en enskild individ är för ett arbete, detta utifrån individens akademiska bakgrund. För 

att förklara detta har frågor som berör alumnernas examen, eventuell vidareutbildning och 

totala antal studieår kommit att formuleras. Kompetens i denna studie har kommit att 

definieras som vilka färdigheter och förmågor en enskild individ har för att hantera en 

specifik arbetsuppgift. Dessa färdigheter antas individen ha tillgodogjort sig genom sin 

utbildning. För att klargöra detta begrepp har frågor som berör alumnernas kontakt med 

arbetsmarknaden under studietiden, om de har någon ”nisch” ifrån sin utbildning samt 

kontakten med arbetsgivare efter examen kommit att skapas. Begreppet kunskap innebär i 

denna studie sådant som alumnerna har fått med sig ifrån sin utbildning. Det kan vara 

vetskapen om hur olika metoder används, hur fakta sätts ihop till ett sammanhang eller hur de 

ska utföra en viss arbetsuppgift på rätt sätt. För att kunna studera alumnernas kunskaper har 

frågor om hur engagemanget utanför skoltiden har sett ut och erfarenheter ifrån skolan 

kommit att ställas. Kvalifikationer syftar i denna studie till om alumnerna upplever att de fått 

de rätta förkunskaperna för att kunna hantera de arbetsuppgifter som arbetsgivarna erbjuder. 

För att studera detta har frågor om alumnen upplever att de har nytta av sin utbildning i 

nuvarande arbete ställts.  

 

4.5.4 Generaliserbarhet 

Enligt Esaiasson med flera (2007) har forskaren som mål att generalisera sina resultat. Detta 

innebär att forskaren vill överföra resultatet från ett mindre antal respondenter till en hel 

population. För att resultaten ska bli så generaliserbara som möjligt bör forskaren enligt 

Esaiasson med flera använda sig av ett totalurval där samtliga individer i exempelvis en 

organisation ingår. Alternativt så kan forskaren även utgå ifrån ett slumpmässigt urval, där 

endast vissa individer väljs ut.  

 

Att generalisera resultat är vanligt förekommande inom kvantitativa studier där många 

respondenter ingår, ibland upp till flera tusen. I en kvalitativ undersökning är det däremot 

svårt att generalisera ett resultat, detta eftersom att studien ofta är begränsad till ett fåtal 

individers medverkan. Kvalitativa studier kan dock ändå komma till nytta samt vara 

intressanta att genomföra eftersom att dessa intervjuer och observationer kan komma att skapa 

en djupare förståelse för ett visst ämnesområde eller fenomen, vilket inte är möjligt inom 

kvantitativa studier på grund av dess ofta stora omfattning. Vidare kan kvalitativa studier inte 
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säga något om hur stort samband som föreligger mellan olika fenomen eller variabler, 

däremot kan kvalitativa studier visa på att det föreligger ett samband.  Denna studie avser inte 

att generalisera något resultat till en större population. Eftersom att denna studie är av 

kvalitativ art avser den däremot att undersöka om det existerar något samband mellan de i 

studien aktuella utbildningarna och alumnernas väg från sin utbildning till arbetsmarknaden. 

 

4.6 Forskningsetiska regler 

Inom kvantitativa och kvalitativa studier finns det en rad forskningsetiska regler som 

forskaren måste ta hänsyn till. Detta görs främst för att skydda respondenterna så att deras 

identitet inte röjs och lämnas ut till obehöriga.  

 

4.6.1 Konfidentialitet och Samtycke  

Det av stor vikt att respondenterna innan deltagandet i en studie informeras om sina 

rättigheter. Konfidentialitet innebär att forskaren värnar om de enskilda respondenternas 

personliga integritet. Detta betyder att forskaren inte får lämna ut namn eller personuppgifter 

om sina respondenter, utan i de fall forskaren vill ha med namn i sin studie måste dessa vara 

fingerade. (Kvale 1997). Det är viktigt att respondenterna innan sitt deltagande i en studie får 

kännedom om undersökningens syfte. Informationen bör ges på ett tidigt plan, gärna redan i 

introduktionsbrevet. ( Svenning 1999). Det är av stor vikt att respondenterna deltar av egen 

vilja och inte blir pressade till sitt deltagande av exempelvis en arbetsgivare eller dylikt. 

Respondenterna bör även informeras om risken för att bli igenkända trots löftet om 

konfidentialitet, detta kan ske om någon som känner respondenten väl läser den slutgiltiga 

rapporten och har kännedom om respondentens medverkan. (Kvale 1997).  

 

4.6.2 Konfidentialitet och Samtycke i denna studie  

I denna studie har respondenterna kommit att informeras om konfidentialiteten, dels i det  

e-post meddelande som gick ut men även muntligt innan den personliga intervjun påbörjades. 

Då intervjuerna i denna studie har kommit att spelas in så har respondenterna även 

uppmärksammats på att inspelningen endast skett i syfte att användas för denna undersökning. 

Vidare har respondenterna fått ta del av undersökningens syfte och de respondenter som så 

önskat kommer även få ta del av det slutgiltiga resultatet. Samtliga respondenter som ingår i 

denna studie har valt att delta av egen fri vilja.  
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4.7 Genomförande 

En positiv aspekt med att använda sig av personliga intervjuer är att forskaren kan utgå ifrån 

många och komplicerade frågor. Vid kvantitativa undersökningar där svarsformulär skickas ut 

är detta inte möjligt i samma utsträckning. Det är vanligt att forskaren vid en kvalitativ studie 

uppsöker sina respondenter för att genomför sin intervju. Denna genomförs vanligtvis på en 

plats där respondenten ofta befinner sig, exempelvis på respondentens arbetsplats eller hemma 

hos respondenten. (Svenning 1999).  

 

Innan intervjuns genomförande är det vanligt att de tilltänkta respondenterna får ta del av 

undersökningens syfte, de bör även uppmärksammas på frågan om konfidentialitet. Detta sker 

ofta brevledes (Svenning 1999).  

 

För att komma i kontakt med respondenterna som deltagit i denna undersökning upprättades 

en kontakt med alumnansvariga på respektive högskola. Kriterierna som eftersöktes var att de 

tidigare studenterna skulle ha en examen som högskoleingenjör för de personer som hade läst 

på KTH. För de personer som läst på Södertörns högskola var motsvarande kriterier att 

alumnerna skulle ha uppnått en kandidatexamen. Trots att examen inte kallas för samma sak 

så har alumnerna som deltar i denna studie läst som lägst 180 högskolepoäng för att uppnå sin 

examen. Samtliga alumner har även läst lägst 3 år för att uppnå sin examen. Vidare kriterier 

var att alumnerna skulle ha avslutat sina studier någon gång mellan åren 2005-2010. Detta för 

att det inte skulle ha gått allt för lång tid sedan alumnerna slutförde sin utbildning. Ett e-post 

meddelandet gick personligen ut till var och en av de alumner som fanns med på e-postlistan 

som de alumnansvariga kunde ta fram. I  e-post meddelandet bjöds alumnerna in till en 

intervju. Även viktiga aspekter som frågan om konfidentialitet samt en presentation av 

studiens syfte presenterades i brevet. Intervjuer genomfördes med de respondenter som 

besvarade brevet och hade tid att ställa upp för ett möte eller en telefonintervju. Flertalet 

intervjuer genomfördes i anknytning till respondenternas arbetsplatser, ett fåtal intervjuer 

genomfördes per telefon. Endast en alumn erbjöds att skriftligen svara på frågorna, detta då 

respondenten varken hade tid för ett personligt möte eller för en telefonintervju.  

 

4.7.1 Bearbetning av material 

Efter att materialet samlats in har det kommit att transkriberas. Därefter har materialet kommit 

att ”kodas”. När forskaren ”kodar” söker denne efter likheter och skillnader i textmaterialet. 
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Watt Boolsen (2009).  För att kunna göra detta har ett kodschema skapas utifrån olika teman 

och kategorier, vilket enligt Svenning (1999) är en del av processen med kodning. De teman 

och kategorier som är aktuella i denna studie är följande: aktör, empiriskt material, 

utbildning, kunskap/erfarenhet, kompetens, arbete. Totalt så har sex stycken teman/kategorier 

skapats för denna studie och till det sammanlagt 31 stycken underkoder. Teman och 

underkoder har kommit att baseras på de teoretiska begreppen anställningsbarhet, kompetens, 

kunskap samt kvalifikationer som ingår i denna studie samt utifrån den intervjuguide som 

använts för att genomföra intervjuerna.  

 

4.7.2 Tolkning av resultat 

För att kunna tolka ett resultat bör forskaren utgå ifrån olika teorier. Med hjälp av teorierna 

kan forskaren sedan bygga upp en struktur för sitt resultat. (Svenning 1999). Forskaren kan 

också utgå ifrån olika teman och genom dessa skapa motsatser, för och emot, och utifrån 

dessa tolka sitt material. (Kvale 1997). Genom att delta i en undersökning berättar 

respondenterna om sin vardagsverklighet och hur den ser ut för dem. För att skapa en 

förståelse för respondenternas verklighet måste forskaren tolka denne.  

 

För att komma fram till ett resultat har en sammanställning över samtliga svar gjorts, där 

svaren har kategoriserats som ja, nej, annat/övrigt. Genomgående för resultatdelen är att 

denna har utgått från studiens teoretiska begrepp. I resultatet presenteras dels om alumnerna 

utöver sin grundläggande examen har läst något ytterligare för att på så sätt öka sina 

kunskaper. Resultatet tittar även på om alumnerna under sin studietid har kommit i kontakt 

med arbetsmarknaden samt om de utöver studierna även har varit kår- eller föreningsaktiva. 

Detta har tolkats som att sådana aktiviteter kan öka kunskaperna samt kompetensen hos 

alumnerna vilket på sikt skulle göra dem mer anställningsbara. Därefter presenterar resultatet 

hur alumnerna själva har upplevt sin utbildning, om de fått tillräckligt med förkunskaper för 

att kunna gå ut i arbetslivet och därmed har de kvalifikationer som arbetsgivarna efterfrågar. 

Kompetens syftar i denna studie till de kunskaper, färdigheter och förmågor som en individ 

som student tillgodogör sig genom sina studier. Detta medan kvalifikationer syftar till om 

individen i en arbetssökande position har de rätta förkunskaper som efterfrågas av 

arbetsgivarna. 

 

Under rubriken ”En nisch och kontakten med arbetsgivare” fokuserar resultatet på hur 

anställningsbara alumnerna verkligen varit efter att de tagit sin examen. Detta har tolkats 
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utifrån hur lång tid det tog för alumnerna att få ett arbete efter sin examen samt på vilket sätt 

alumnen kommit i kontakt med sin nuvarande arbetsgivare. Slutligen visar resultatet på vilken 

typ av arbete alumnerna har hamnat på efter sin examen. Detta har tolkats som hur 

anställningsbara alumnerna verkligen har varit samt om de haft de rätta kvalifikationerna för 

att få ett kvalificerat arbete.   

5. Resultat och Analys  
Denna del kommer att presentera resultat av intervjuerna. Inledningsvis kommer en kort 

presentation av de alumner som medverkat ges. Efter det kommer alumnernas utbildningsval 

samt examen att presenteras. Därefter kommer alumner kontakt med arbetsmarknaden att 

lyftas fram, här presenteras bland annat alumnernas syn på arbetsmarknadsdagar, 

praktikperioder och andra engagemang utanför skoltid. Vidare kommer alumnernas 

upplevelse av utbildningen samt kontakten med arbetsgivare att presenteras. Slutligen 

kommer avsnittet att titta på alumnernas väg från utbildning till arbetsmarknad. 

 

5.1 Alumnerna 

Flertalet av de alumner som har kommit att delta i denna studie är mellan 26 och 30 år. Ett 

fåtal av alumnerna är mellan 31-35 år och endast en av alumnerna är över 40 år. Ifrån KTH 

har sex stycken alumner kommit att intervjuas och ifrån Södertörns högskola har fem alumner 

kommit att medverka.  Totalt sett så har fyra kvinnor kommit att medverka samt sju män.  

 

5.2 Utbildningen och utbildningslängd 

De alumner som har kommit att medverka i denna studie har haft något av följande ämnen 

som sin huvudinriktning på Europaprogrammet på Södertörns högskola: etnologi, historia i 

kombination med ett främmande språk, sociologi samt statsvetenskap. Ifrån Södertörns 

högskola har flertalet av alumnerna valt att studera vidare efter sin grundutbildning på 

kandidatnivå. Samtliga alumner som har valt att studera vidare har påbörjat en utbildning på 

magister- alternativt masternivå.  

 

För de alumner som har studerat på KTH och deltagit i denna studie så har inriktningarna för 

Byggteknik och Design varit byggteknik samt konstruktion. För de alumner som deltagit i 

denna studie och läst Datateknik har inriktningen varit nätverk och säkerhet. Flera av 

respondenterna från KTH har valt att läsa vidare i någon mån, men endast en av 
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respondenterna har valt att påbörja en utbildning på masternivå.  

 

Totalt sett så har endast ett fåtal av alumnerna gått direkt från sin utbildning till 

arbetsmarknaden utan att läsa vidare. Flera av individerna har valt att vidareutbilda sig för att 

de upplevt det som svårt att hitta ett kvalificerat arbete med enbart en utbildning på 

grundnivå. En del av alumnerna som har valt att studera vidare har gjort detta för att de 

upplevt att det är stimulerande att studera och för att de tyckt att det är roligt.  

 

”Många tycker om att läsa saker, man lär känna nytt folk och så där. Men jag tror mer att det 

är att man har en examen som spelar roll än att man har läst en a-kurs inom något så där”    

                   Alumn, Europaprogrammet.  

 

”Efter utbildningen läste jag lite för att det är roligt… Innan dess har jag alltid läst nånting 

samtidigt som jag har jobbat, något som är datarelaterat”.                    Alumn, Datateknik.  

 

Att läsa en utbildning på magisternivå innebär att studenten, utöver sin grundutbildning på tre 

år läser ytterligare 60 högskolepoäng enligt det nya poängsystemet från 2007. Detta motsvarar 

ett års heltidsstudier på avancerad nivå. Att läsa vidare på masternivå innebär att studenten, 

utöver sin grundutbildning på tre år läser ytterligare 120 högskolepoäng enligt det nya 

poängsystemet från 2007. Detta motsvarar två års heltidsstudier på avancerad nivå. 

 

Flertalet av alumnerna i denna studie har valt att gå vidare till högre studier efter sin 

grundutbildning på kandidatnivå respektive som högskoleingenjörer. Vad gäller alumnerna 

ifrån Södertörns Högskola så upplevde de flesta att utbildningen inte gett dem tillräckliga 

kunskaper för att bemöta efterfrågade kvalifikationer på arbetsmarknaden, varför de istället 

har valt att utöka sin kompetens genom en vidareutbildning. Genom att läsa vidare på högre 

nivå har alumnerna skaffat sig ytterligare kunskaper vilket slutligen gynnat dem i deras 

strävan efter att uppnå ett kvalificerat arbete.  

 

De alumner som har läst på KTH har redan från början fått med sig mer praktiska kunskaper, 

vilket inte skapat samma behov för att läsa vidare på högre nivå. Dock har flertalet av 

alumnerna ändå läst vidare i någon mån, dock inte på magister- eller masternivå.  Trots att 

alumnerna har valt att gå olika vägar efter sin grundexamen har de i denna studie kommit att 

betraktas som likvärdiga. Detta för att de som läst på KTH istället för en vidareutbildning har 
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kunnat tillgodogöra sig vidare kunskaper på den nya arbetsplatsen, vilket även det är något 

som utökat deras kompetens.  

 

5.3 En ”nisch” och kontakten med arbetsgivare  

Att ha en ”nisch” syftar i denna studie till att undersöka om alumnerna har fördjupat sig inom 

något område under sin studietid och därför blivit ”experter” på detta. Detta kan dels ha skett 

genom att alumnerna har gjort olika tillval under studietiden så som extra kurser inom ett 

bestämt område, men alumnen kan även ha fått sin ”nisch” genom sina fortsatta studier på 

avancerad nivå.  

  

Ifrån KTH upplever hälften av alumnerna att de genom sin utbildning har fått en ”nisch”. 

Detta medan nästan samtliga från Södertörn upplever att de har en ”nisch” ifrån sin 

utbildning. Flertalet alumner, både från KTH och Södertörn tror att deras tidigare erfarenhet, 

bland annat ifrån arbetsmarknaden, i kombination med utbildningen är det som har varit 

avgörande för att just de har blivit anställda på den nuvarande tjänsten. Ett fåtal alumner tror 

att andra faktorer har spelat in och endast en alumn tror att denne har blivit anställd enbart 

tack vare utbildningen. En av alumnerna är även egen företagare varför det varit svårt att 

ställa frågan vad som var avgörande för att få tjänsten. Frågan till denna alumn blev istället 

”Hur hamnade du på tjänsten som du har idag?” 

 

Beroende på var individen befinner sig, inom skolväsendet eller på arbetsmarknaden, så 

värderas dennes kunskaper olika. Inom skolväsendet ligger fokus på att studenten bör uppnå 

olika kriterier, detta medan arbetsmarknaden istället styrs av resultatinriktade mål. 

 (Helms Jørgensen 2004). Att inneha kunskaper, både från arbetsmarknaden men även 

akademiska kunskaper är därför något som bör gynna den enskilde individen. Med de olika 

kunskaper som individen har tillgodogjort sig, både på arbetsmarknaden, men även ifrån sin 

utbildning kommer individen troligen på ett enkelt sätt kunna sammankoppla sina färdigheter 

och på så sätt hantera de arbetsuppgifter som efterfrågas. Individen har därför en varierande 

kompetens vilket även gör denne desto mer anställningsbar.  

 

Merparten av alumnerna från KTH hade en anställning klar när de avslutade sina studier, en 

del av alumnerna fick anställningen redan under sin studietid. För ett par av alumnerna från 

Södertörn tog det mellan 1-3 månader att få en anställning efter avslutad utbildning. För några 

enstaka tog det närmare ett år innan dessa fick ett kvalificerat arbete efter studierna.  

http://www.emeraldinsight.com/search.htm?ct=all&st1=Christian+Helms+J%C3%B8rgensen&fd1=aut&PHPSESSID=p81l2ue7ua8guqcu56990k03j3
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Flertalet av alumnerna, både från KTH och Södertörn, fick en direkt kontakt med sin 

nuvarande arbetsgivare. Det kunde ske genom kontakt på arbetsmarknadsdagar, 

praktikperioder eller tack vare att alumnen i samråd med arbetsgivaren skrev sitt 

examensarbete hos denne. Som direktkontakt räknas i denna studie också de alumner som 

sökt sig direkt till arbetsgivarens hemsida för att etablera en första kontakt och söka efter 

ledigt arbete. Ett fåtal av alumnerna har fått kontakt med sin nuvarande arbetsgivare via sitt 

personliga kontaktnät. Ett par av alumnerna har kommit i kontakt med sin nuvarande 

arbetsgivare via Arbetsförmedlingen eller via annonser i dagstidningar.  

 

Denna del har visat på att övergången från en akademisk utbildning till arbetsmarknaden har 

kommit att se lite olika ut beroende på om alumnen har läst en teknisk eller en 

samhällsvetenskaplig utbildning. Anledningen till att de som har läst en teknisk utbildning 

snabbare har fått en anställning kan tänkas bero på att de har läst mer praktiska utbildningar 

och därför kommit i direktkontakt med sin arbetsgivare redan under studietiden. Ytterligare en 

anledning till varför det tagit något längre tid för de som har studerat på Europa-programmet 

kan tänkas vara att nästan samtliga av alumnerna har läst vidare på högre nivå. Detta innebär 

att de har valt att fördjupa sig i mer teoretiska studier och därför inte fått någon kontakt med 

arbetsmarknaden under sin utbildningstid. Dock måste man här ändå påpeka att det inte rör 

sig om någon väsentlig skillnad vad gäller tiden det tagit för att gå från utbildning till 

arbetsmarknad. Oavsett om alumnerna har valt att läsa vidare eller gå direkt ut till 

arbetsmarknaden har de på olika sätt kommit att skaffa sig nya kunskaper och därmed utökat 

sin kompetens och på så sätt kommit att bli mer anställningsbara.  

 

5.4 Kontakt med arbetsmarknaden 

På både KTH och Södertörns högskola anordnas årligen arbetsmarknadsdagar för de 

studerande. Detta innebär att företag och organisationer kommer ut till skolorna och 

presenterar sig för studenterna. Ofta är det många studenter som deltar på 

arbetsmarknadsdagarna varför det kan vara svårt att få direktkontakt med företagen. En del 

företag inbjuder till personliga möten och inlämning av CV. Detta medan andra erbjuder 

praktikplatser och möjligheten till att skriva examensarbete i samråd med arbetsplatsen.  

(http://www.kth.se) 

 

Ifrån KTH upplever flertalet av alumnerna arbetsmarknadsdagen som en god chans att 

komma i kontakt med arbetsgivare. Några enstaka av alumnerna har genom att delta på 
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arbetsmarknadsdagen fått möjlighet att skriva sitt examensarbete tillsammans med någon av 

utställarna. Ett par av alumnerna har utöver arbetsmarknadsdagen ordnat med en egen 

praktikplats som varit relevant för den utbildning de läst.  

 

”… jag förstod att det enda sättet att komma in på ett företag det e ju att söka praktik. Så jag 

sökte praktik direkt och fick en då efter mitt först år. Så då kom jag i kontakt med XXXXXX  

(arbetsplatsens namn)”.                                       Alumn, Byggteknik & Design.  

 

Samtliga alumner från Södertörn har uppmärksammat att arbetsmarknadsdagar anordna. Dock 

tycker ingen av alumnerna att arbetsmarknadsdagen har varit till någon större nytta i deras 

kontakt med arbetsmarknaden under studietiden. På Södertörn erbjuds studenterna att använda 

en termin för att göra praktik och samtidigt uppbära studiestöd från CSN (Centrala studiestöds 

nämnden). Endast en av studenterna har använt sig av denna möjlighet under sin studietid.  

 

Flertalet av alumnerna, både från KTH och Södertörn, skulle ha velat se en kortare tids 

obligatorisk praktik i utbildningen. Så här svarar några av alumnerna på frågan om hur 

kontakten med arbetsmarknaden såg ut under studietiden: 

 

”Jo, det fanns, men ingenting relevant, inget som var begripligt i alla fall. SIDA  

(en organisation, författarens anm.) minns jag var nån gång på min skola, men det är ju 

enstaka platser så alla elever kan inte kämpa för att få praktikplats på SIDA eller  

Utrikesdepartementet eller så. Så att jag saknar just det där, det där att man beordras eller  

att det ingår i utbildningen med en praktikmånad eller så, så att man får en merit sen när man 

ska ut i arbetslivet”.                  Alumn, Europaprogrammet.  

 

”…jag skulle inte vela säga att det var så himla enkelt med, med arbetslivet. Det tycker jag 

nog inte. Det var ju, det fanns ju såna här arbetsmarknadsdagar i skolan eller på Södertörn, 

att det var såna här företag som kom, eller myndigheter och presenterade sig så att man fick 

jämföra, men annars, inte så, inte så fullt enkelt”.                        Alumn, Europaprogrammet. 

 

”… det enda som fanns i utbildningen det är en arbetsmarknadsdag som går varje år där 

företagen kommer ut till KTH och marknadsför sig. Så man ser egentligen att dem här 

företagen finns på marknaden, men sen är det inte så mycket mer än så” 

                      Alumn, Byggteknik & Design.  
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5.5 Engagemang utanför skoltid 

Ett par av alumnerna på både KTH och Södertörns högskola har varit kår- eller 

föreningsaktiva under sin studietid. En av alumnerna från Södertörn har varit aktiv både som 

klassrepresentant och ordförande i skolans spexgrupp, en typ av teatergrupp. Utöver det har 

alumnen även varit engagerad i skolans kör. En annan av alumnerna från Södertörn var med 

och startade upp skolans Amnestygrupp. Alumnen hade som uppgift att bland annat värva nya 

medlemmar. 

 

En av alumnerna från KTH hjälpte under sin studietid andra studenter i svåra matematik 

kurser och fungerade som en typ av stödlärare på kvällstid. En annan av alumnerna var 

skyddsombud på KTH och hjälpte även till vid de studentmottagningar som skolan 

arrangerade.  

 

Nästan samtliga av alumnerna har arbetat extra vid sidan om sina studier, endast ett fåtal av 

alumnerna har av personliga skäl valt att inte göra det. Överlag så har alumnernas extra 

arbeten inte haft någon större anknytning till det nuvarande arbetet, utan det har mer varit en 

hjälp för att dryga ut studentkassan.  

 

Att tillgodogöra sig ny kunskap kan ske på olika sätt. Detta kan dels ske genom utbildning, 

vilket är en internationellt erkänt metod. Utöver explicita kunskaper från skolan kan individen 

även tillgodogöra sig implicita kunskaper. Det kan dels ske genom att individen håller sig 

aktiv på arbetsmarknaden i någon form. Praktiska och sociala färdigheter kan även förvärvas 

på andra sätt, exempelvis genom att delta i volontärarbete, praktikperioder, föreningsuppdrag 

eller liknande. Även fast alumnernas deltagande i olika projekt inte är direkt kopplat till deras 

nuvarande yrke har de ändå visat på att de utökat sina färdigheter samt visat på att de klarar av 

att hantera andra uppgifter utöver de som förvärvats i skolan. Genom sitt deltagande i olika 

föreningar har alumnerna fått med sig nya kunskaper och därmed även utökat sin kompetens. 

Volontärarbete och föreningsaktiviteter är ofta något som är uppskattat av arbetsgivare och 

tack vare sitt engagemang blir alumnerna troligen även mer attraktiva vid en anställning. 
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5.6 Erfarenheter ifrån utbildningen 

 Flertalet av alumnerna som deltagit i denna studie upplever att kunskaperna från skolan inte 

varit tillräckliga efter examen och när de skulle ut i arbetslivet. De upplever att utbildningen 

endast gett dem en god allmänbildning alternativt grundläggande förståelse för olika tekniker. 

Dock upplever flertalet av alumnerna att utbildningen trots allt varit en ”biljett” till nuvarande 

arbetsplats. 

 

Nästan alla alumner från Södertörn har sagt att deras utbildning kommer till konkret 

användning på något sätt i deras nuvarande yrke. Detta medan endast en alumn från KTH 

upplever att denne har konkret användning av sin utbildning i sitt nuvarande yrke.  

 

”Jag fick en viss grund, men det är en bransch som förändras hela tiden, det kommer nya 

saker hela tiden så det är nog svårt att kunna allt som kommer ut, för branschen ändrar sig 

konstant hela tiden”                        Alumn, Datateknik, KTH.  

 

”Det man har erfarenhet ifrån skolan, det är att hantera program. Men resten måste man 

lära sig på jobbet. Tycker jag i alla fall, för det är en helt annan verklighet på arbetet än att 

läsa massa teori i skolan. Det är inte samma sak”.                       Alumn Byggteknik & 

Design.  

 

”Om jag har haft användning av utbildningen? Så klart! Det är verklighet, det är ju 

nödvändigt för att annars kan man inte jobba som handläggare för det är ju… det är ju  

kvalificerade arbetsuppgifter…”                   Alumn, Europaprogrammet. 

 

Trots att flera av alumnerna upplever att de inte har någon konkret användning av sin 

utbildning i sitt nuvarande arbete menar de ändå på att de utan sin utbildning troligen inte 

skulle ha fått den tjänst de har idag. Tack vare att de har läst den utbildning som de har läst 

har de ändå fått med sig grundläggande kunskaper, exempelvis hur de ska använda en viss 

metod eller verktyg vid ett specifikt tillfälle. Genom de färdigheter som alumnen har förvärvat 

under sin studietid har denne ändå setts som tillräckligt kompetent för att kunna hantera en 

specifik uppgift och alumnen har därför fått ett kvalificerat arbete. Slutsatsen som man kan 

dra av detta är att utbildningen i grund och botten ändå är det som har lett till att alumnen har 

kunnat ta ett kvalificerat arbete.  
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5.7 Alumnernas väg till en karriär 

Av de alumner som har läst på KTH så upplever hälften att de har klättrat i karriären sedan de 

avslutade sin utbildning. De kan handla om att de har bytt arbetsgivare eller fått högre 

positioner eller vid tidpunkten för intervjun varit på väg till en annan tjänst. Av de studenter  

som har läst på Södertörn så upplever flertalet av alumnerna att de sedan sin utbildning har 

klättrat inom karriären.  

 

Hälften av de alumner som har läst på Södertörn säger sig vara nöjda med sin utbildning i 

helhet. Detta medan en del säger sig vara nöjda, men skulle de välja utbildning idag skulle de 

ha valt något annat än Europaprogrammet. Av de alumner som har läst på KTH så säger sig 

hälften av alumnerna vara nöjda med sina utbildningar, medan ett par alumner inte skulle 

välja samma utbildning igen. Totalt sett så är det endast en alumn som inte alls är nöjd med 

sin utbildning.  

 

”… det är svårt att sätta fingret på, men byggteknik kanske inte var rätt utbildning för mig 

egentligen. Det är väldigt mycket egensinnade människor som man måste jobba med”.  

                      Alumn, Byggteknik & Design. 

 

Samtliga alumner som har medverkat i denna undersökning har idag ett arbete som på något 

sätt är relaterat till den utbildning de har läst, alternativt ett kvalificerat arbete i någon mån. 

Ett fåtal av respondenterna som har läst på Södertörns högskola har etablerat sig utanför 

Sverige. En av alumnerna ifrån KTH driver idag ett eget företag inom en bransch som 

ständigt utvecklas. Några enstaka alumner är på väg till en annan arbetsgivare.  
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6. Diskussion  

6.1 Allmänt om studien 

Syftet med denna studie har varit att undersöka hur övergången från en akademisk utbildning 

till arbetsmarknaden ser ut. Studien har även syftat till att undersöka om det föreligger några 

likheter eller skillnader mellan tekniska och samhällsvetenskapliga utbildningar. För att kunna 

besvara studiens syfte formulerades två frågeställningar, dessa var: Hur ser övergången från 

en akademisk utbildning till arbetsmarknaden ut? Vilka likheter och skillnader finns det 

mellan en teknisk och en samhällsvetenskaplig utbildning på högskolenivå? För att kunna 

besvara dessa frågeställningar har studien kommit att utgå ifrån personliga intervjuer med 

alumner ifrån tre olika utbildningar, varav två tekniska och en samhällsvetenskaplig. 

Personliga intervjuer har kommit att användas för att försöka skapa en djupare förståelse för 

alumnernas egna upplevelser av övergången från sin utbildning till arbetsmarknaden. För att 

studera övergången har denna studie tittat på om alumnerna har gjort något extra utöver sin 

grundutbildning på tre år, exempelvis om de har läst vidare eller gjort något extra under 

studietiden, så som föreningsuppdrag eller liknande.  

 

Flera av de alumner som medverkat i denna studie har valt att gå vidare med högre studier 

efter sin grundutbildning, detta gäller främst alumnerna ifrån den samhällsvetenskapliga 

utbildningen där nästan samtliga alumner har valt att läsa vidare på avancerad nivå. Detta har 

tolkats som att alumnerna genom sina vidare studier velat öka sina kunskaper och sin 

kompetens för att på sikt bli mer anställningsbara. Enligt Mabon (2002) innebär 

kvalifikationer att en individ har olika begåvningar och färdigheter, och ofta vill arbetsgivarna 

matcha rätt person till rätt tjänst. Genom utökade kunskaper skulle det kunna tänkas att 

individen blir mer anställningsbar, varför Mabons (2002) text om att kvalifikationer även 

innefattar färdigheter och förmågor kan anses vara rimlig. 

 

Många av alumnerna har även varit aktiva utanför sina studier, dels genom föreningsuppdrag i 

skolan, men även genom praktikperioder och extraarbeten. Något som diskuterades i 

resultatdelen var att trots att detta inte är något som är direkt kopplat till alumnernas 

nuvarande arbetsplatser visar det ändå på att alumnerna har tillgodogjort sig ytterligare 

kunskaper utanför sina studier. Enligt TCO:s rapport (Andréasson med flera, 2007) är det av 

stor vikt att studenter redan under sin studietid upprättar en kontinuerlig kontakt med 

arbetsmarknaden. Det framkommer i rapporten att det på så sätt blir lättare för studenter att 
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hitta ett arbete efter sin examen. Enligt Juseks rapport (http://www.jusek.se) står 

arbetsmarknaden inför en förändring, varför det kan tänkas vara en god motivering till att på 

olika tänkbara sätt utöka sina kunskaper och sin kompetens ytterligare. Detta för att på sikt 

kunna bli mer anställningsbar.  

 

Sammanfattningsvis kan det sägas att samtliga alumner som medverkat i denna studie har fått 

ett kvalificerat arbete i någon mån. För att studera ”övergången” från utbildning till 

arbetsmarknad har denna studie tittat på om alumnerna utöver sin utbildning har gjort något 

extra samt om de har de rätta kvalifikationerna för att ta ett kvalificerat arbete. Av resultatet 

framkommer det att nästan samtliga alumner 1 år efter sin examen har lyckats få ett 

kvalificerat arbete, något som även Högskoleverkets rapport från 2008  

(Högskoleverket 2010:19 R) visar på. Flertalet av alumnerna har även varit aktiva på något 

sätt utanför studierna. Det har främst handlat om extraarbeten, vilket nästan samtliga alumner 

har haft, men det har även handlat om praktikplatser och föreningsuppdrag av olika slag. Hur 

bra en individ tillgodogör sig information och använder sina förvärvade kunskaper och 

färdigheter är även det som avgör hur anställningsbar individen senare kommer att bli.  

 

Mellan de tekniska och den samhällsvetenskapliga utbildningen har det gått att se en del 

skillnader och likheter, dock skiljer sig inte dessa så mycket åt. Om en individ har valt att 

studera vidare eller inte, alternativt göra något extra utanför sina studier eller inte verkar vara 

mer kopplat till den enskilda individen och inte till vilken typ av utbildning individen läser.  

 

6.2 Förslag till vidare forskning 

Det finns idag ett antal skolor i Sverige som har ett mycket gott rykte om sig. Det kan dels 

bero på att lärosätena är gamla och har många studenter som efter avslutad utbildning fått 

arbete relativt snabbt. Det kan också bero på att de ligger i framkant vad gäller sina 

utbildningar, vilket också relativt snabbt kan leda till arbete för färdigutbildade studenter.  

Något som därför skulle vara intressant att undersöka mer ingående är skillnaden mellan två  

likvärdiga utbildningar, men på olika utbildningsorter, alternativt två likvärdiga utbildningar 

på samma ort fast på olika lärosäten.  

 

http://www.jusek.se/
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Bilaga I  
 

Intervjuguide 

______________________ 

 

Detta är de grundläggande frågorna som denna studies intervjuguide har kommit att baserats 

på. Dock har frågorna även haft följdfrågor, men för att skapa en tydligare överblick har här 

endast de viktiga huvudfrågorna kommit att tas med.  

 

Inledande frågor:  

 Hur gammal är du? 

 Vilken utbildning har du gått? 

 Vad har du för examen?  

 Hur många år har du studerat på högskola / universitet totalt? 

 Vilket år slutförde du dina studier? 

 

Uppföljningsfrågor 

Före utbildningen 

 Vad hade du för sysselsättning innan du började studera på högskola/universitet? 

 Hur kommer det sig att du började studera? 

 Hade du någon speciell målsättning med din utbildning?  

 

Om utbildningen 

  Kan du beskriva din utbildning? 

 Varför valde du just den utbildningen? 

 Vad har du haft mest nytta av från utbildningen? 

 Har du läst något mer utöver din utbildning? 

 Är du nöjd med ditt val av utbildning? 

 Kom du genom utbildningen i kontakt med arbetsmarknaden på något sätt? 
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 Var du aktiv inom kåren eller annan förening i skolan under din studietid? 

 

Om arbetsuppgifterna 

 Vad har du för tjänst idag? 

 Kan du beskriva dina arbetsuppgifter? 

 Har du tidigare erfarenhet ifrån ditt yrkesområde?  

 Kände du att du fick tillräcklig erfarenhet ifrån skolan eller var allt väldigt nytt  

när du började? 

 Har du bytt tjänst / klättrat i karriären sen du slutade din utbildning? 

 Arbetade / Volontärarbetade du under din studietid?  

 Har du haft användning av din utbildning i ditt nuvarande yrke? 

 Är ditt nuvarande yrke bara något tillfälligt eller planerar du att stanna mer än 4-5 år? 

 

Om vägen till arbetet 

 Hur såg arbetsmarknaden ut när du var färdig? (Högkonjuktur / Lågkonjuktur) 

 Hur lång tid tog det innan du fick ett kvalificerat arbete efter examen?  

 Vad var ditt första arbete efter examen? 

 Hur hittade du ditt nuvarande arbete? 

 Vad tror du var avgörande för att just du fick tjänsten? 

 Har du någon nisch ifrån din utbildning? 

 Utöver ditt arbete, har utbildningen kommit till nytta på något annat sätt?  

 Hur tycker du att övergången mellan din utbildning och arbetsmarknaden har sett ut i 

ditt fall? Tycker du att det var lätt att hitta ett arbete efter studierna eller är det något 

som du skulle vela ha gjort annorlunda eller som skolan kunde ha gjort?  

 Det var alla mina frågor, har du något mer du vill tillägga? 

 

 


