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Sammanfattning 
Syftet med denna studie är att undersöka hur före detta studenter har användning av sina 
kunskaper från högskolan i sitt arbetsliv. Vidare studeras även vilka faktorer som kan påverka 
studenternas möjlighet till karriärsutveckling samt om arbetstillfredsställelsen förändras vid 
karriärsutveckling. Studien grundar sig i en enkätundersökning som bygger vidare på den 
tidigare studien Aktörskap, yrkesorientering & bildning i programutbildningar som gjorts på 
Högskolan i Halmstad 2007-2012. Vår studie visade att studenterna i hög utsträckning har 
användning av sina kunskaper från högskolan i sitt arbetsliv, både de teoretiska och de 
praktiska kunskaperna. Dock upplevde studenterna något högre användning av sina teoretiska 
kunskaper. Studenter som idag besitter en ledande befattning upplevde sig i något större 
utsträckning ha användning av sina kunskaper från högskolan. Vi har även identifierat 
faktorer som kan påverka studenters möjlighet till karriärsutveckling. Kön var den mest 
framträdande faktorn då det visade sig ha betydelse både i att komma in på arbetsmarknaden 
och i karriärsutveckling. Trots att respondenterna varit tillgängliga på arbetsmarknaden lika 
länge, har männen nästan i tre gånger så stor utsträckning en ledande befattning i förhållande 
till kvinnorna. Ett annat intressant resultat som framgick i studien var att de viktigaste 
faktorerna för arbetstillfredsställelse skiljde sig markant mellan personer med ledande 
befattning och ej ledande befattning.  

De teoretiska ramverk som tillämpas i analysen är teorier om kunskap och anställningsbarhet, 
signal- och humankapitalteorin samt tidigare forskning inom ämnet.  

Title: Five years after graduation: How did it go? 
A study on how students are utilizing their knowledge from the university in their 
professional life.   
Author: Nadja Persson & Therese Kivinen 
Halmstad 
VT 2015 

Abstract 
The aim of this study is to explore how former students are utilizing their knowledge from the 
university in their professional life. Further, the study examines which factors that could have 
impact on the students possibility to develop their career and if their satisfaction at work is 
affected by this development. The study is based on a survey which is a continued work from 
the previous study Aktörskap, yrkesorientering & bildning in full programme educations 
which have been completed on the University of Halmstad 2007-2012. Our study revealed 
that the students to a big extent have use of their achieved knowledge from the university in 
their professional life, both the theoretical and the practical elements. However, the students 
perceived the theoretical elements to be somewhat more useful. Students who are currently in 
a leading position perceived to a somewhat higher extent to have use of their knowledge from 
the university. Further, we have identified factors that may have impact on the students 
possibility to career development. Gender proved to be the most distinct factor since it proved 
to have impact on the likelihood of entering the labour market and in developing their career. 
Although the respondents had been available on the labour market for an equal amount of 



 

time, the likelihood that men were in a leading position was three times larger than for 
women. Another interesting outcome of this study was that the most important factors 
regarding satisfaction in the professional life differs markedly between people in leading 
positions and people that are not in leading positions. 

The theoretical framework that have been used in the analysis are theories  regarding 
knowledge and employability, signal- and human capital theory and previous research on this 
topic.  

 

 

 

 

 
  



 

Förord 
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1. Bakgrund 
Högskoleutbildningar har fått förändrade förutsättningar de senaste decennierna. Fram till 
1990-talet var andelen studenter på högskolor och universitet relativt låg, men under 1990-
talet och början av 2000-talet ökade antalet studenter kraftigt. Idag har mer än en tredjedel av 
kvinnor över 35 år minst en treårig högskoleexamen och för män över 35 år ligger andelen på 
21 procent (Högskoleverket, 2012:10). Från att hög och universitetsutbildningarna klassats 
som en elitutbildning, beskrivs det numera som massutbildning (Högskoleverket, 2006:26). 
Orsaken till ökningen beror till viss del på att det har skett en hel del förändringar i samhället 
de senaste 30 åren, vilket även har påverkat skolvärlden. I dag är en av de största 
anledningarna till att så många väljer att studera på högskola eller universitet för att man vill 
bli kvalificerad för ett bra arbete. För 30 år sedan var anledningen snarare för att individen 
själv intresserade sig av att studera saker och lära sig nytt, inte för att få ett bra arbete, då 
räckte det oftast med en gymnasieutbildning (Frykman, 2014).  
 
I och med denna samhällsförändring som till viss del beror på ökad konkurrens på 
arbetsmarknaden, har också kraven på att högre utbildning ska matcha arbetsmarknadens 
efterfrågan på kunskap och arbetskraft ökat. Enligt pedagogen Staffan Nilsson som forskat 
kring relationen mellan utbildning och arbete har det i ett flertal studier visat sig att det finns 
ett glapp mellan högre utbildning och arbetets krav och behov. Vad detta glapp beror på finns 
det många diskussioner kring. En vanlig förklaring är att det finns en bristande 
överensstämmelse mellan de kompetenser som de nyexaminerade besitter och de kompetenser 
som arbetsmarknaden efterfrågar. En orsak till detta kan bero på utbildningssystemets ovilja 
och oförmåga att anpassa sig till de nya och föränderliga krav som råder på arbetsmarknaden. 
Problematiken menar många forskare ligger i att utbildningssystemet och arbetslivet på olika 
sätt värderar olika typer av kunskap. På arbetsmarknaden värderas kunskap som är 
resultatorienterad, vilket innebär kunskap som är mer praktisk tillämpbar. Inom 
utbildningssystemet värderas en annan typ av kunskap som är baserad på vetenskaplig teori. 
Den här typen av kunskap ses ofta som något oföränderligt i relation till arbetsmarknaden där 
allt är i ständig förändring (Nilsson, 2009).  
 
Bolognadeklarationen 1999 (Universitet och högskolerådet) införde nya övergripande mål för 
högre utbildning i Europa, vilket bland annat innebar att göra studenterna mer 
anställningsbara genom att öka de praktiska inslagen i högre utbildning. Detta menar EU 
bidrar till mer välutbildad och förberedd personal för arbetsmarknaden (Universitet och 
högskolerådet). Anställningsbarhet är ett begrepp som präglat utbildningssystemet sedan dess. 
Frågan som många ställt är vad som gör en nyexaminerad student anställningsbar? Vad är det 
för typ av kunskaper som i längden kommer att vara användbara och betydelsefulla? Det finns 
många svar på den frågan, beroende på hur begreppet anställningsbar definieras och tolkas.  

Det har tidigare gjorts en studie på Högskolan i Halmstad för att kartlägga studenternas 
förväntningar och syfte med deras högskoleutbildning. Studien gjordes på 16 program och 
studenterna besvarade olika enkäter vid fyra tillfällen under studietiden (Nelson et.al. 2013). 
Vi har valt att bygga vidare på denna studie och använt oss utav det material som tidigare 
sammanställts.  

Vi har följt upp före detta studenter, hädanefter kallade studenter, som tog examen för fem år 
sedan, och undersökt hur de ser på sina kunskaper från högskolan idag. Vi undersökte om 
deras kunskaper från Högskolan i Halmstad kommer till användning i sitt nuvarande yrke och 
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om de kunskaperna ger möjlighet till karriärsutveckling. Vidare undersökte vi även vilka 
faktorer som kan påverka studenternas möjligheter till karriärsutveckling.  

Vi har tittat på vilka kunskaper som de tidigare studenterna upplever är viktiga och 
användbara i deras arbetsliv idag. Vi har definierat kunskap i två olika kategorier, teoretisk 
och praktisk kunskap. Med teoretisk kunskap syftar vi på kunskap som information och fakta, 
med den praktiska kunskapen syftar vi på kunskap som utförande och omdöme. Dessa två 
typer av kunskap samspelar och är beroende av varandra (Carlgren, 1992). 

Kunskap kan illustreras som ett isberg, endast toppen är synligt och mycket ligger i det dolda. 
Vad som räknas som kunskap varierar i olika situationer och områden, men också olika 
kulturer och tidsepoker. En stor del av kunskapen är inte formulerad utan den är 
underförstådd och sinnelig. Denna typ av kunskap kommer till användning när individen gör 
bedömningar, använder teoretisk kunskap eller löser nya problem. På det sättet kan den 
praktiska erfarenheten bidra till ny kunskap. Av praktisk kunskap lär man sig 
bakgrundskunskap och det är den bakgrundskunskapen som man använder i nya situationer 
(Carlgren, 1992).  

Fakta och förståelse går hand i hand då det är fakta som avgör vad som uppfattas och vad 
individen sedan förstår (Carlgren, 1992). Det är denna typ av kunskap som vi kategoriserar 
som teoretisk kunskap. 
När individen besitter fakta och förståelse skapas färdighet i hur något ska utföras eller 
hanteras. När individen har skapat en färdighet för situationer kan individen även skapa ett 
omdöme som innebär att individen i framtida situationer kan använda sitt omdöme genom 
tidigare erfarenheter (Carlgren, 1992). Det är färdighet och omdöme som vi valt att 
kategorisera som praktisk kunskap.  
Syftet med att skilja på olika typer av kunskap är för att skapa en större förståelse över hur 
olika typer av kunskaper kan visa sig. Dock så samspelar alla typer av kunskap och är 
beroende av varandra (Carlgren, 1992).  
 
“Kunskapen utvecklas i ett växelspel mellan vad man vill uppnå, den kunskap man redan har, 
problem man upplever med utgångspunkt i denna samt de erfarenheter man gör” (Carlgren, 
1992:29) 
 

1.2 Syfte och problemformulering 

Vårt syfte är att följa upp före detta studenter från Högskolan i Halmstad och undersöka om 
individerna har användning av sina kunskaper från högskolan i sitt yrkesliv. Vidare 
undersöker vi även om arbetstillfredsställelsen förändras vid karriärsutveckling samt om det 
finns faktorer som kan påverka studenternas möjligheter till karriärsutveckling. 

x Vilka kunskaper från högskolan har varit viktiga och användbara i arbetslivet för 
studenter?  

x Förändras studenternas arbetstillfredsställelse vid karriärsutveckling?  

x Vilka olika faktorer kan påverka stundernas möjligheter till karriärsutveckling? 
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2. Tidigare forskning 
Nedan presenteras den valda forskningen som behandlar studenternas inställning till deras 
utbildning, vad som gör en student anställningsbar och vilken roll högre utbildning och 
arbetsmarknaden har i studenternas anställningsbarhet. Här behandlas även faktorer som kan 
påverka karriärsutveckling.  

2.1 Aktörskap, yrkesorientering & bildning i programutbildningar 

I studien “De första “bolognastudenterna” (2013)  som utfördes under studenternas studietid 
på Högskolan i Halmstad mellan 2007-2012 samt två efter deras studietid. Det ingick drygt 
600 studenter från HT-07 och 500 från HT-08. Studenterna befann sig i 16 olika 
högskoleprogram. Studenterna följdes i tre år där fyra undersökningar gjordes under deras 
utbildning (Nelson et.al. 2013).  
Fokus i studien var att kartlägga vilka föreställningar och intentioner studenterna på 
Högskolan i Halmstad hade under sin studietid. Studenterna fick svara på frågor som 
behandlade yrkeskompetens, anställningsbarhet, bildning och aktörskap. En av projektets 
ambitioner var att resultatet skulle kunna användas som en utvärdering för kommande 
utbildningar. Projektet utgick från en formativ utvärderingsinsats vilket innebär att det bidrar 
med kunskap som kan användas för att forma eller kontinuerligt utveckla ett 
utbildningsprogram, inte bara en redovisning av resultatet utan också förstå och reflektera 
över vad i utbildningen som kan förbättras. Den första delrapporten är avgränsad att gälla det 
första året där materialet bygger på två enkäter (Nelson et.al. 2013).  
Resultatet av studien visade att studenter som läst ett grundutbildningsprogram på Högskolan 
i Halmstad inte hade valt att utbilda sig för att undvika arbetslöshet. Studenterna ansåg att 
både utbildningens bildande och de yrkesorienterade aspekterna var betydelsefulla. Det 
framgick även att utbildningens betydelse för kommande yrkesliv blev allt viktigare för 
studenterna längre fram i utbildningen. En förändring som uppstod från första till andra 
mättillfället var att studenterna själva upplevde att möjligheten att kunna påverka sin 
utbildning minskade avsevärt. Studenternas prestation efter första studieåret visade att 
variabler som kön och kulturell bakgrund hade betydelse. De som presterade bäst var kvinnor 
och de studenterna med nordisk bakgrund medan män och de med utomnordisk bakgrund 
presterade betydligt sämre. Däremot visade sig inte föräldrars utbildning och yrke ha stor 
inverkan på studenternas prestationer (Nelson et.al. 2013). Det är denna studie vi har haft till 
grund för vår undersökning och valt att bygga vidare på.  

2.2 Anställningsbarhet  

De senaste åren har både lärare och lärosäten allt mer tvingats förhålla sig till begreppet 
anställningsbarhet som är en del av Bolognadeklarationen 1999, där det drogs upp nya 
riktlinjer för arbetet med högre utbildning i Europa. Bolognadeklarationen är ett samarbete 
mellan 29 europeiska länder som syftade till att göra det lättare för studenter och 
arbetssökande akademiker att röra sig över nationsgränserna inom Europa. I 
överenskommelsen ingick bland annat ett övergripande mål som syftade till att öka 
anställningsbarheten hos högre utbildade inom Europa. Arbetsmarknaden är i allt högre 
utsträckning i behov av välutbildad personal, universitet och högskolor behöver bemöta detta 
genom bland annat praktik i programmen som ett sätt att öka studenternas anställningsbarhet 
(Universitetskanslersämbetet). 
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Betoning av EU’s politik om anställningsbarhet väcker frågor om sambandet mellan högre 
utbildning och arbetsliv. Det behandlar problematiken i att studenter inte längre kan planera 
sin framtid på permanent basis. De uppmanas istället att vara flexibla i en arbetsmarknad som 
betonar färdigheter, både tekniska och sociala (Prokou, 2008). Det är svårt att förklara exakt 
vilka typer av färdigheter och egenskaper som gör en individ anställningsbar. Vilket gör det 
komplicerat att avgöra hur högre utbildning ska kunna öka studenternas anställningsbarhet 
(Tymon, 2013).  
 
Den byråkratiska typen av företag som förr erbjudit karriärvägar genom personlig 
marknadsföring och anställningstrygghet har ersatts med flexibla postmoderna 
organisationsstrukturer (Prokou, 2008). Samtidigt fortsätter individer som skaffar sig en högre 
utbildning att öka. Det oförutsägbara arbetslivet innebär att individerna går igenom perioder 
av arbetslöshet i olika stadier av sitt arbetsliv och de byter arbete allt oftare, även inom 
samma företag. Högre utbildning främjar individens anställningsbarhet genom kompetens 
som skapas och utvecklas i utbildningen. Arbetsgivaren har en stor roll i detta då det i 
slutändan är arbetsplatsen som ska omvandla studenternas anställningsbarhet till en 
anställning. Arbetsgivaren lägger fokus på bredden av kunskap och mixen av ämnen, 
empiriska lärandet och individens sociala kompetens. Andra faktorer som avgör om de 
examinerade kommer få en anställning beror på en mängd olika faktorer såsom geografisk 
plats, tidigare arbetslivserfarenheter, ålder och status på högskolan studenter tagit examen 
ifrån (Prokou, 2008). Dock avgörs anställningsbarheten inte enbart på dessa ovannämnda 
faktorer utan oavsett utbildning spelar även andra faktorer en viktig roll i individens 
karriärmöjligheter, så som kön, etnicitet och social klass.  
 
Utexaminerade studenter är medvetna om vikten av att skaffa sig arbetslivserfarenhet för att 
utveckla sin anställningsbarhet. Så många som 90 % av studenterna sa att arbetslivserfarenhet 
var det bästa sättet att få de kunskaper de behövde för kommande yrkesliv. Dessutom finns 
det statistik som visar på att studenter som går utbildningar där det inkluderar praktik är upp 
till 14 % mer framgångsrika i att finna ett relevant arbete efter examen jämfört med de 
studenter som gick utbildningar där det inte ingick någon form av praktik. Detta kan förklaras 
genom att arbetsgivaren värderar arbetslivserfarenhet väldigt högt i dagens samhälle. Även att 
studenterna får möjlighet att knyta viktiga kontakter (Tymon, 2013).  

2.3 Koppling mellan utbildning och arbetslivet 

I boken Utbildning, kompetens och arbete (Grannas & Oscarsson, 2002) behandlas 
matchningen av utbildning och yrke. För att analysera effekten av detta jämförs individens 
utbildningsnivå med yrkets kvalifikationer. Grannas & Oscarsson (2002) menar att om 
kvalifikationsnivån på yrket och på utbildningen överensstämmer, ses detta som en adekvat 
utbildning. Om utbildningsnivån däremot överstiger eller understiger kvalifikationsnivån 
betecknas individen som över respektive underutbildad. Enligt denna definition är nästan 35 
procent av arbetskraften inom näringslivet i Sverige underutbildade.Vilket innebär att relativt 
många har får låg utbildning än vad som egentligen krävs för att utföra arbetet. Det är ca 56 
procent av arbetskraften som utför ett arbete som motsvarar deras utbildningsnivå. Däremot är 
det endast 9 procent som är överutbildade d.v.s. har ett jobb som kräver en lägre 
utbildningsnivå (Grannas & Oscarsson, 2002).  
 
Det förekommer en tydlig skillnad mellan de olika könen. Kvinnor är adekvat utbildade i 
större omfattning och även en större andel kvinnor som är överutbildade. Detta gäller även för 
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utlandsfödda som i större utsträckning än svenskfödda är överutbildade för sina yrken. 
Motsvarande gäller även för de sysselsatta under 35 år. Många av dem som har en längre 
högskoleutbildning erhåller ett jobb som motsvarar deras kvalifikationsnivå. Det är mer än 20 
procent som har en högskoleutbildning som är överutbildade. De som har en 
gymnasieutbildning tenderar att ha rätt utbildningsnivå för arbetsuppgiften (Grannas & 
Oscarsson, 2002). 
 
Grannas & Oscarsson (2002) beskriver att bristande matchning mellan individer och yrken 
kan förklaras genom ett flertal orsaker. Första orsaken är möjligheten att kompensera 
utbildning med annan kompetensutveckling som t.ex. erfarenhet i yrket. Detta resulterar i att 
sysselsatta med olika utbildningsnivåer kan ha samma nivå på sitt totala humankapital och är 
således kvalificerade för liknande arbeten. En annan förklaring kan grundas i 
matchningsproblemet, då individens kompetens begränsas av den lokala arbetsmarknaden 
såsom en begränsad intern arbetsmarknad inom arbetsplatsen eller genom att det förekommer 
begränsningar i familjesituationen. Söktider tas även upp som en orsak, då sökprocesser tar 
tid. I uppstarten av individens yrkeskarriär kan det vara strategiskt att ta ett jobb som 
individen är överkvalificerad för och sedan satsa på en intern karriär eller att byta till ett mer 
kvalificerat jobb hos en annan arbetsgivare (Grannas & Oscarsson, 2002). Många unga 
använder sig av denna strategi i hopp om en karriärsutveckling inom företaget. Men en risk 
med detta anser vi vara att det många gånger kan vara svårt att ta sig vidare från den 
anställning individen är överkvalificerad för på grund av ovannämnda faktorer.  
 
Riksrevisionen har gjort en granskning på regeringens, lärosätenas och Högskoleverkets 
insatser för att främja studenternas anställningsbarhet. Granskningens utgångspunkt grundar 
sig i högskolelagen som bland annat handlar om att utbildning på grund och avancerad nivå 
ska utveckla studenternas möjligheter att bemöta förändringar i arbetslivet. Granskningen har 
även grundats i Bolognaprocessen som bland annat innefattar ett mål som syftar till att öka 
studenternas anställningsbarhet (Universitetskanslersämbetet).  
Enkätundersökningen visar att samtliga lärosäten som deltog i studien anser sig ansvara för att 
främja studenternas anställningsbarhet och att anställningsbarhet är ett viktigt och relevant 
begrepp i utbildningen för studenterna. Undersökningen visar att många lärosäten formulerat 
övergripande mål över hur utbildningen ska öka studenternas anställningsbarhet men att det 
sällan följs upp hur dessa mål implementeras eller vilket genomslag de har i verksamheten.  
Riksrevisionen menar att den bristande uppföljningen också innebär brist på underlag för 
lärare hur olika åtgärder bidrar till att främja studenternas anställningsbarhet, vilket innebär 
att ingen förbättring eller utveckling kan ske (Riksrevisionen, 2009).  

2.4 Förväntningar av utbildning 

Studien “Students responses to changing students expectations” gjord av James (2001) visar 
att de individer som utbildar sig på universitet och högskolor att deras förväntningar är av 
större komplexitet idag än vad de har varit tidigare. Det är viktigt för universitetens fortsatta 
välfärd att forma utbildningarna efter studenternas förväntningar för att vara ett attraktivt 
alternativ för studenterna. Universiteten ska idag tillfredsställa individer, staten och 
kommuner. De ska även vara en institution för ledarskap och kreativitet inbäddat i samhället. 
Detta gör det problematiskt och ställer universiteten inför svåra utmaningar när de behöver ta 
hänsyn till olika och ofta konkurrerande krav (James, 2001).  
 
Förändringarna i studenters förväntningar är ofta sammanlänkade till ökning av synen att se 
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studenter som kunder. Det driver staten till att mer uppmärksamma de individuella fördelarna 
som skapas och ger studenterna mer inflytande av deras utbildning, då individerna betalar för 
att utbilda sig och kräver då kvalité tillbaka. James (2001) menar att det ofta förekommer 
studenter som betalt signifikanta summor för utbildningen. Högskolor och universitet 
beskriver att studenter vill ha snabba, lätta och billiga utbildningar. En förklaring till de 
ändrade förväntningarna är således att utbildningarna blir mer kostsamma vilket bidrar till de 
förändrade förväntningarna (James, 2001). Denna studie är gjord i Paris och Brisbane där 
individerna ofta får bekosta utbildningen själva, vilket inte är lika vanligt i de skandinaviska 
länderna. Dock påpekar James att även i de skandinaviska länderna där utbildningarna inte 
bekostas av studenterna förkommer även de ökade förväntningarna (James, 2001). De ökade 
förväntningarna menar vi även beror på den ökade konkurrensen på arbetsmarknaden, då det 
idag är en ökad arbetsbrist i samhället. Vi tror då att studenterna värdesätter innehållet och 
kunskapen i utbildningen för att kunna vara konkurrenskraftig på arbetsmarknaden.  
 
James (2001) tar upp två huvudaspekter i denna diskussion. Det första rör områden där 
universiteten legitimt kunde vara ansvariga för studenternas förväntningar medan det andra 
rör sig om faran i att möta studenternas förväntningar för mycket. Studenternas roll som 
kunder understryker betydelsen för universiteten att besvara med passande klarhet och 
rättvisa. Det har i olika länder visat att det förekommer problem i brist av väldefinierade 
processer i hanteringen av studenternas klagomål. Detta ses som ärenden där universitet har 
skyldighet att möta förväntningarna mot studenter. 
Både dessa aspekter behandlar komplexiteten i hur universiteten ska möta studenternas 
förväntningar. James (2001) beskrev förslag hur detta kan bemötas. Ett var nödvändigheten i 
att garantera synbarheten, vilket innebär klargörande av information, policyns och göra 
tjänsterna lättanvändbara för studenterna (James, 2001).  

2.5 Högskolans roll i studenternas anställningsbarhet  

Det finns forskning som pekar på att personer med en proaktiv personlighet enklare utvecklar 
en högre anställningsbarhet. En proaktiv personlighet syftar till människor som hela tiden 
försöker vara ett steg före och besitter en stabil benägenhet att ta egna initiativ (Tymon, 
2013). En mer utförlig beskrivning om proaktiv personlighet finns under rubriken 2.6.1. För 
att högre utbildning ska kunna hjälpa studenterna till att utveckla sina proaktiva 
personlighetsdrag föreslås det att studenterna själva ska ta mer ansvar för sin utbildning 
genom ett mer aktivt deltagande i sin egen utveckling (Tymon, 2013). Detta kan göras genom 
att studenterna är mer delaktiga i val av kurslitteratur och innehållet i utbildningen. Dock 
hävdar många författare att anställningsbarhet är bättre och lättare att utveckla utanför den 
formella läroplanen. Dock poängteras det att det då krävs att studenten besitter kunskap och 
utbildning, innan individen kan utveckla sin anställningsbarhet. Det är oftast arbetsgivaren 
och arbetsplatsen som är bäst lämpad att utveckla individernas anställningsbarhet baserad på 
utbildning och erfarenhet. Dock är organisationer allt mindre villiga att investera i att utveckla 
de nyexaminerades anställningsbarhet på grund av ekonomiska påfrestningar och förväntan på 
att göra det har istället lagts på högskolan och universiteten (Tymon, 2013).  
 
Frågan är då om högskolor och universitet bör utveckla stundernas anställningsbarhet och om 
det är rätt plats för att göra det? Generellt har utbildning i dess vidaste bemärkelse en stark 
positivt effekt på människors intellektuella tänkande vilket bidrar till en ökad 
anställningsbarhet. Men det finns också vissa kritiker som varnar för att universitet alltför lätt 
kan glömma bort sådana traditionella värden som nyfikenhetsdriven forskning, samhällskritik 
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och förberedelse för samhällslivet i jakten på att öka studenternas anställningsbarhet utifrån 
arbetsmarknadens efterfrågan (Tymon, 2013).  
 
Tymon (2013) menar att det finns olika typer av perspektiv på vad anställningsbarhet innebär 
och har delat upp det i olika kategorier. Arbetsgivarens perspektiv bygger på att arbetsgivaren 
är mer intresserad av personliga egenskaper och mjuka färdigheter än en specifik examen. 
Enligt en studie som undersökte hur chefer värderar olika typer av kompetenser visade det sig 
att 86 % av de deltagande cheferna satte kunskaper och attityder högst upp på sin kravlista 
(Tymon, 2013). De utexaminerades perspektiv innebär att studenter är alltmer medvetna om 
att de behöver ytterligare kunskaper och attribut för att nå framgång i karriären. Detta på 
grund av ett överutbud av akademiker som kan ha det svårt att etablera sig på 
arbetsmarknaden och påbörja sin karriär. Tymon (2013) menar att det finns ett saknat 
perspektiv som sällan tas upp i diskussionen om anställningsbarhet. Det saknade perspektivet 
syftar till nuvarande studenters syn på anställningsbarhet. Eftersom det är dessa individer som 
ska ta till sig kunskaper som gör de anställningsbara är det viktigt att ta hänsyn till deras 
åsikter. Inlärningsteorin belyser behovet av elevens motivation och engagemang i processen 
för att säkerställa effektivitet. Ändå vet vi lite om vad anställningsbarhet är i studenternas 
perspektiv. Anser studenterna att anställbarhet kan och bör läras? Det finns forskning som 
antyder att vissa studenter inte lägger särskilt stor vikt på anställningsbarhet under första och 
andra året under studierna. Men att det blir allt mer aktuellt för studenterna under tredje året 
under sin studietid.  
Färdigheter kan utvecklas och är inbäddade i läroplanen, men under första och andra året av 
studier upplever studenterna att de saknar engagemang med dessa aktiviteter. Detta måste 
minska deras motivation att lära och oundvikligen påverka framgångsrik utveckling (Tymon, 
2013). 

2.6 Faktorer som kan påverka studenternas möjliga karriärsutveckling 

Det finns många faktorer som kan påverka individens karriärsutveckling. Vi har valt att 
behandla faktorerna kön och proaktiv personlighet då vårt resultat visar på att dessa faktorer 
kan ha påverkat respondenterna i studiens karriärsutveckling.  

2.6.1 Könsskillnader på arbetsmarknaden 
 
I studien Career mobility and gender on the swedish labour market (Granqvist & Persson, 
2005) analyseras könsskillnader i karriärrörlighet med avseende på olika grupper på hela 
arbetsmarknaden. Studien visar att det finns skillnader i karriärrörlighet mellan kvinnor och 
män. Kvinnors chanser att få ett bättre jobb är ungefär hälften så stor som för männen. Dock 
har studier gjorts som visar att efter elva år på arbetsmarknaden så minskas dessa klyftor. 
Utbildning har en stark påverkan, chanserna för en anställd med minst elva år i utbildning är 
2,3 gånger större än för en anställd med endast en grundläggande utbildning. Ju högre 
utbildningsnivå, desto större är chansen för en förändring till ett bättre jobb. Högre utbildning 
har en större inverkan på kvinnors rörlighet uppåt än på männens, en kvinna som har 
tillbringat mer än 11 år i utbildning har nästan 30 procent mindre chans för karriärsrörlighet 
än en man med samma utbildningsnivå (Granqvist & Persson, 2005). 
 
En förklaring till skillnaden är att kvinnor spenderar mycket mer tid i familjerelaterade icke 
marknadsverksamhet och dessa faktorer har en negativ inverkan på deras chanser för 
karriärrörlighet. Löneskillnaden beror på lägre sannolikhet för kvinnor att bli befordrade. För 
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att få en befordran, måste en kvinna vara något bättre än en man för att kompensera för den 
högre sannolikheten att kvinnan kommer att ha uppehåll från arbetsmarknaden i 
föräldraledighet (Granqvist & Persson 2005).  
 
Regnö och Holgersson (2014) genomförde en studie om kvinnor och män på ledande 
positioner i svenskt näringsliv. Det svenska arbetslivet är fortfarande inte jämställt dock det 
finns det en ökad medvetenhet kring jämställdhetsfrågor men förändringen sker långsamt. 
Skillnaden mellan kvinnor och män återfinns på hela arbetsmarknaden men blir allt mer tydlig 
på ledande positioner (Regnö, 2014). Första linjens chefer består 42 % av kvinnor, 
mellanchefer 28 % och verksamhetschefer eller likande 12 % vilket är en tydlig minskning 
(Ledarna, 2013). Löneskillnaderna är störst mellan könen där också lönen är som högst, vilket 
innebär att klyftan mellan könen ökar desto högre upp i hierarkierna man tittar. 

Regnö (2014) genomförde intervjuer med en grupp högt uppsatta företagsledare i svenskt 
näringsliv för att diskutera hur de ser på jämställdheten mellan könen på de högre 
positionerna. De intervjuade företagsledarna menar att ojämställdheten inte beror på 
kvinnornas okunskap utan menar snarare att kvinnor är mycket kompetenta, i vissa fall till 
och med mer kompetenta än män. Problemet är att kvinnor inte uppmärksammas utifrån de 
kunskaper och kompetenser de besitter. De intervjuade anser att den huvudsakliga orsaken 
bakom ojämställdheten mellan män och kvinnor i de ledande positionerna är att män främst 
rekryterar andra män och att männen har svårigheter i att låta kvinnor ta plats i styrelser och 
ledningsgrupper. De menar att det också beror på ett strukturellt problem i arbetslivet som 
missgynnar kvinnor. Villkoren i arbetslivet för högt uppsatta poster är dåligt anpassade till 
kvinnors livssituation, i form av mycket långa arbetsdagar och många resdagar som gör det 
svårt att kombinera med ett fungerande familjeliv. En företagsledare menar att många kvinnor 
väljer bort en toppkarriär på grund av att det kan vara svårt att ta sig fram i en mansdominerad 
bransch där ens position hela tiden utmanas och ifrågasätts. Majoriteten menar att kvinnor och 
män inte möter samma villkor i arbetslivet och att kvinnor ofta måste arbeta hårdare för att nå 
samma position som männen har (Regnö, 2014).  

Samtliga av de manliga intervjuade beskriver att kvinnor inte är lika villiga som män att ta ett 
chefsuppdrag. Anledningen till att kvinnor inte söker eller tackar ja till ett chefsuppdrag 
menar de manliga intervjuade ofta beror på att kvinnor har en mer kritisk syn på sin egen 
kompetens i förhållande i vad som krävs för chefsuppdraget i förhållande med män. De 
poängterar även att det inte är omgivningen runt om kring som är kritiska mot kvinnans 
kompetens utan att osäkerheten snarare ligger hos kvinnan själv. Vad det beror på kan ingen 
svara på, men vissa av de intervjuade tror att det handlar om uppfostran (Holgersson, 2014).  

2.6.2 Proaktiv personlighet 
 
Det har visat sig att det finns en koppling mellan arbetssökandets framgång och med 
människor som har en proaktiv personlighet. Dessa personer har större möjligheter att lyckas i 
arbetssökandet och får lättare ett jobb. En proaktiv personlighet syftar till människor som hela 
tiden försöker vara ett steg före och besitter en stabil benägenhet att ta egna initiativ. Det 
beskrivs även som en person som istället för att acceptera sin roll i samhället på ett passivt 
sätt, utmanar och initierar förändring. Dock är det oklart i vilken utsträckning 
personlighetsdrag ärvs eller kan utvecklas, är fortfarande ett omdiskuterat ämne. Även om 
personligheten kan utvecklas, är de djupt rotande och bildas oftast vid ung ålder. Dessa 
egenskaper kan då avgöra framgång, prestation, och yrkesval (Tymon, 2013). Det finns ett 
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ökat intresse och forskning som visar viktiga kopplingar mellan proaktiv personlighet och 
framgång i karriären ur två synvinklar. Forskning har visat att människor med en proaktiv 
personlighet tenderar att oftare göra justeringar för att arbeta effektivare, vilket resulterar i att 
människor presterar bättre på arbetsplatsen (Tymon, 2013).  
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3. Teori 
gmaNedan presenteras teoridelen som består av anställningsbarhet, som tidigare behandlats i 
tidigare forskning som nu behandlas på ett mer teoretisk sätt. Vi har även valt att beröra 
begreppet användbarhet som fokuserar på en långsiktig syn på kunskap. Därtill har vi även 
behandlat humankapitalteorin och signalteorin som kan beskriva hur individen tar sig fram på 
arbetsmarknaden. Samt karriärsutveckling och arbetstillfredsställelse.  

3.1 Anställningsbarhet 

Anställningsbarhet är ett begrepp som är i ständig förändring och haft olika innebörd i olika 
sammanhang och tider. Att definiera anställningsbarhet är komplicerat då det är beroende av 
en mängd yttre faktorer. Historiskt sett kan det ses som en förskjutning, från att betrakta 
anställningsbarhet utifrån ett sysselsättningsperspektiv där samhället och arbetsgivare sågs 
som huvudansvariga över människors möjligheter till försörjning och arbete, till att det idag i 
betydligt högre utsträckning ligger hos individerna själva att se till att vara anställningsbara. 
Samhället formas allt mer av ett nyliberalt tänk där alla människor själva förväntas ta ansvar 
för sina egna liv och framtid, dels genom att göra sig anställningsbara och attraktiva på 
arbetsmarknaden (Berglund, 2009).  En annan förklaring av ordet anställningsbarhet är att det 
handlar om huruvida individen ser sig själv som anställningsbar och organisationens förmåga 
att möjliggöra ökad anställningsbarhet hos sina anställda. Det kan ses som en pågående 
förhandling mellan arbetsgivare och arbetstagare, om graden av flexibiliteten och 
arbetsgivarens behov av rätt kompetens (Fejes & Berglund, 2009).  
 
Det finns många olika tolkningar kring vad anställningsbarhet innebär och beroende på hur 
det tolkas påverkar det också synen kring vad den högre utbildningen bör ha för innehåll och 
inriktning. Lindberg (2009) delar upp de olika perspektiven i tre delar som ser på 
anställningsbarhet på olika sätt. Den här kategoriseringen av perspektiven tydliggör och 
skapar en förståelse för de intressen, föreställningar och idéer som ofta styr den högre 
utbildningen som ska förhålla sig till begreppet anställningsbar. Lindberg (2009) poängterar 
dock att dessa perspektiv inte är menade som beskrivningar av någon existerande 
utbildningspraktik. Det är ofta så att alla tre perspektiv influerar ett och samma program, men 
det skapar en tydlighet i vilka de olika krafterna är (Lindberg, 2009).  
 
Ett perspektiv kallar han för “Nyttoperspektivet” vilket innebär att högre utbildning syftar till 
att skapa “nyttiga” individer i den bemärkelsen att högskolor ska lära ut ny och användbar 
kunskap som gör individerna anställningsbara. Utifrån detta perspektiv erbjuder inte den 
högre utbildning kunskaper som är nyttiga och användbara på arbetsmarknaden. För att skapa 
mer nytta i högre utbildning bör de kunskaper som krävs av de nyanställda bli mer tydliga och 
utgöra större riktlinjer inom utbildningarna (Lindberg, 2009).   
   
Det andra perspektivet kallas för “Konkurrensperspektivet” som bygger på synsättet att högre 
utbildning sållar ut de bästa studenterna och gör dem konkurrenskraftiga. Tanken om 
konkurrens som drivkraft för förbättring och utveckling är starkt i många delar i dagens 
samhälle. Detta synsätt innebär att högre utbildning måste vara svår och ansträngande för 
studenterna. Vilket innebär att höga betyg och andra meriter är mycket eftersträvat hos 
studenter, för att bli så konkurrenskraftiga som möjligt. Detta synsätt åsidosätter vad själva 
utbildningen skapar för kunskaper och kompetenser samt vad som studenterna faktiskt har 
möjlighet att lära sig (Lindberg, 2009).  
Det tredje och sista synsättet kallas för “Bildningsperspektivet” vilket bygger på att utbildning 
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ska utveckla den enskildes potential att förhålla sig kritiskt och öka dennes intellektuella 
förmåga. Idealen för utbildningen inom detta synsätt bygger på den fria, bildade individen och 
genom högre utbildning ökar studentens välbefinnande och livssituation. Detta ger också en 
ökad förståelse för sin omvärld. Undervisningen ska inte vara ett tvång utan en rättighet. Dock 
blir det svårt att förena detta synsätt med betyg och bedömning då detta snarare hämmar än 
hjälper en bildande process (Lindberg, 2009).   
 
Synen på individens anställningsbarhet formas utifrån vilket som används. Använder sig 
högskolan utav dessa perspektiv blir också utbildningarna olika utformade med skilda mål. 
Lindberg) har illustrerat detta på ett tydligt sätt genom en tabell (se tabell 1.) Lindberg menar 
att de tre olika inriktningarna i utbildning som skapas utifrån de tre perspektiven bildar tre 
olika studenttyper, den nyttiga, den utvalda och den bildade. Den nyttiga är en person som 
helt utan introduktion kan utföra önskvärda arbetsuppgifter och fungera bra på en arbetsplats. 
Den utvalda som har klarat en mycket svår utbildning och har de högsta betygen, bevisat att 
hen är utav de “rätta virket” och den bildade som är individen som utvecklat sitt intellekt till 
en högre nivå. Utifrån denna tabell syns det klara skillnader i hur en utbildning utformas 
utifrån de olika perspektiven. Om högre utbildning skulle använda sig utav nyttoperspektivet 
hade fokus troligtvis legat på praktisk kunskap, följa arbetsmarknadens behov och låta den 
forma utbildningsplanerna i högre utsträckning. Om utbildningarna skulle utformas utefter 
konkurrensperspektivet skulle det snarare handla om en hårdare sortering i antagningen och 
betyg och att motivera eleverna att engagera sig i något utanför skolan som kan göra de 
konkurrenskraftiga. Utifrån detta perspektiv strävar studenten efter att få ett så bra CV som 
möjligt. Bildningsperspektivet kan ses som det mest kritiska perspektivet till det allt ökade 
intresset för anställningsbarhet i högre utbildning. Enligt detta perspektiv riskerar 
bildningsmålen att hamna åt sidan av ett allt för stort fokus på “användbara” kunskaper som 
arbetsmarknaden efterfrågar (Lindberg, 2009).  
 
Lindberg (2009) ställer sig då frågan, vem av dessa tre typer är den mest anställningsbara och 
hur kommer anställningsbarhet i framtiden att tolkas? Det menar Lindberg (2009) återstår att 
se, beroende på vilket perspektiv politiker och företrädare inom högre utbildning väljer att 
använda sig utav, men även samhället i stort (Lindberg, 2009).  

 Nyttoperspektivet Konkurrens- 
perspektivet 

Bildningsperspektivet 

Utbildningens 
mål 

Sätts utifrån 
arbetsmarknads- 
mässiga behov. 

Sätts utifrån 
viljan att skapa 
en utmaning.  

Sätts utifrån ideal om den 
bildade människan 

Utbildningens 
genomförande 

Uppgifts- och 
lösningsorienterad. 
Starka praktikinslag  

Utmaningar i 
form av hög 
disciplin och 
tempo.  

Material som bildar, 
övningar som tränar 
bildad kommunikation.  

Utbildningens 
önskvärda 
resultat (typ av 
student) 

Den nyttiga: praktisk 
kunskap 

Den utvalda: av 
det “rätta 
virket” 

Den bildade: utvecklat 
högre intellekt 

Tabell 1 Perspektiv på anställningsbarhet (Lindberg, 2009).  
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Utifrån ovannämnda teorier och forskning om anställningsbarhet har vi valt att sammanfatta 
begreppet anställningsbarhet som kunskaper och kompetenser som individen besitter i 
förhållande till förmågan att anpassa och utveckla utifrån arbetsmarknadens efterfrågan. 
Anställningsbarheten är ett samband mellan personliga egenskaper, utbildning och 
erfarenheter. Dock är det inte bara inte individen som ansvarar och påverkar över sin 
anställningsbarhet. Anställningsbarheten påverkas även av strukturer i samhället som kan 
främja eller begränsa individens möjligheter till anställningsbarhet. Sådana strukturer kan 
vara olika föreställningar om kön och vad de förväntas prestera på arbetet.  

3.2 Användbarhet 

Till skillnad från anställningsbarhet syftar ordet användbarhet i detta sammanhang mera kring 
att fokusera på en långsiktig syn på kunskap. Anställningsbarhet har i vissa fall kritiserats 
kring att vara allt för trångsynt på ett sätt som ser på att utbildning X ska leda till arbete Y och 
inte bidra till kunskap som ger möjlighet till att utveckla sig själv genom ett långt och 
föränderligt arbetsliv. Sveriges förenade studentkårer (2013) vill istället lyfta fram ordet 
användbarhet, vilket de anser är ett mycket bättre perspektiv eftersom det också inkluderar en 
forskningskarriär, entreprenörskap etc. Sveriges förenade studentkårer (2013) genomförde en 
enkätundersökning bland studentkårerna för att undersöka vad de ansåg vara viktigt för en 
god kvalité i utbildningarna och svaret blev att utbildningens användbarhet är en av de absolut 
viktigaste faktorerna. Det framgick också i undersökningen att just användbarheten är ett av 
de områden där kårerna ser de största bristerna idag.   
Användbarhet bör inte kopplas samman med en direkt nytta i samhällsekonomiska termer. En 
utbildning som är användbar har inte bara som högsta fokus att matcha studenterna till 
arbetsmarknadens efterfrågan, utan också lära studenterna att kritiskt granska sin omgivning 
vilket ökar möjligheterna till ett deltagande i samhällslivet i stort (Sveriges förenade 
studentkårer, 2013).  
 
Nu har vi behandlat anställningsbarhet och användbarhet och kommer att gå vidare med 
teorier kring vad som gör en individ produktiv och vilka faktorer som spelar in i 
arbetsprestationen.  

3.3 Humankapitalteorin  

Humankapitalteorin syftar till att utbildning bidrar till att öka individernas produktivitet, 
vilket stärker individernas prestationer på arbetsplatsen. Utbildning blir ett sätt att 
marknadsföra kunskap och förmågor som är relevanta för hur individen kommer att prestera. 
Teorin syftar till att desto högre utbildning individerna har desto mer framgång kommer de att 
få på arbetsmarknaden, både när det gäller faktorer som lön och karriärmöjligheter. En 
individs humankapital är under konstant utveckling under livets gång. Humankapitalet ökar ju 
mer kunskap och erfarenhet individen skapar, det är det konkreta som arbetsgivaren tar in i 
bedömningen och inte personliga egenskaper. Kritik mot teorin är att den är byggd på att 
arbetsgivaren är kapabel till att göra en objektiv och rationell utvärdering av arbetssökandens 
förmåga. Arbetsmarknaden är ofta associerad med oklarheter vad gäller kännedom om 
individuella karaktärsdrag, oklarhet om utbildningskvalitén och kännedom av kommande krav 
(Cai, 2012).  
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Becker (1993) beskriver hur individers ansträngningar att öka sin kunskapsnivå är en typ av 
investeringsbeslut, vilket är grundfaktorn i humankapitalteorin. Att ta del av ny kunskap ses 
som en investering och de viktigaste investeringarna är utbildning, antingen via studier eller 
genom arbetslivserfarenhet. Kunskap delas upp i allmän och specifik kunskap. Allmän 
kunskap bildas genom studier och används vart individen än jobbar. Medan specifik kunskap 
är den som bidrar till ökad produktivitet på arbetsplatsen (Becker, 1993). Detta kan kopplas 
samman med Lindebergs synsätt på anställningsbarhet ur ett konkurrensperspektiv, där det 
viktiga är att skapa ett stort humankapital för att kunna konkurrera på arbetsmarknaden 
(Lindberg, 2009).  
 
Enligt en logik som är förenlig med humankapitalteorin, anses universitetsutbildning öka 
individens humankapital såväl som socialt kapital. Enligt en '' ny våg " av teorier om 
ekonomisk tillväxt, spelar vikten av humankapital en framträdande roll för att förklara nya 
fenomen, som till exempel den växande klyftan mellan mer och mindre utbildade i 
arbetskraften (Prokou, 2008).  

3.4 Signalteorin 

Signalteorin är baserad på antaganden om att individer har olika nivåer av produktivitet 
oavsett vilken utbildningsnivå individen har. Ytterligare utbildning bidrar till en ökad kostnad 
för individen och hur hög denna kostnad är beror på om individen har en hög eller låg 
produktivitet. En högre utbildning blir mer kostsam för en individ med låg produktivitet 
samtidigt som en person med hög produktivitet ofta lär sig “det rätta” sättet snabbare och då 
inte behöver lägga ner lika mycket tid på studierna, vilket innebär en lägre kostnad. Teorin 
bygger på att individen är medveten om sin produktivitetsnivå, men arbetsgivaren kan aldrig 
förutsäga det. Därför använder istället arbetsgivaren utbildningskvalifikationer för att 
förutsäga en individs produktivitet. Vilket innebär att arbetsgivaren beslutar om en anställning 
och lönesättning baserat på ett antagande som innebär att individer med fler års utbildning är 
mer produktiva än andra. Utifrån detta antagande bör mer produktiva individer välja en högre 
utbildning för att värderas högre hos arbetsgivaren. Modellen är baserad på premissen att 
individer är rationella i sina val och investerar i en utbildning om det lönar sig i framtiden. 
Fördelen med ytterligare år i skolan är den samma för personer med hög och låg produktivitet, 
men kostnaden för utbildningen är högre för den personen med låg produktivitet. Så om 
löneökning hänger samman med högre utbildning, blir det lönsamt för individer med hög 
produktivitet att studera vidare inte för personer med låg produktivitet. Vilken innebär att 
högre utbildning kan utgöra den skillnaden mellan en hög och låg produktiv person och då är 
arbetsgivarens strategi i rekrytering och löneökning applicerbar (Page, 2010).  
Signalteorin innebär också att individen kan sända ut andra typer av signaler till 
arbetsgivaren, inte bara i form av utbildningen utan också exempelvis genom att jobba 
övertid, visa ett stort engagemang och noggrannhet i utförandet av sina arbetsuppgifter. Dessa 
signaler tar arbetsgivaren också med i beräkning i en anställning och lönesättning. Det viktiga 
blir då de signaler som individen har förmåga att sända ut och inte de kompetenser som 
individen samlat på sig, som är fokus i humankapitalteorin (Cai, 2012). 
 
Vidare behandlar vi vilka faktorer som kan främja och begränsa karriärsutveckling samt 
arbetstillfredsställelse.  
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3.5 Karriärutveckling 

Karriärsutveckling kan delas in det individualistiska och det organisatoriska synsättet. Det 
individualistiska synsättet behandlar att karriärutveckling är en funktion av bakgrund, 
utbildning, kompetens, arbetsliv och ambitioner. Detta synsätt antar att anställda kan bedöma 
sina karriärer optimalt och göra optimala investeringar i sitt humankapital med en god 
förståelse för vilka faktorer som påverkar framtida karriärmöjligheter.  
Organisatoriskt synsätt betraktar karriärutveckling som ett strukturellt problem, då enskilda 
individers karriärer bestäms av interna arbetsmarknadsstrukturer (Garavan & Coolahan, 
1996). Detta synsätt menar att strukturer på arbetsmarknaden och i organisationer begränsar 
och styr individens möjligheter, både i hur snabbt och högt individen kan etablera sig på 
arbetsplatsen och även beroende på faktorer som kön och etnicitet.  
 
Garavan & Coolahan (1996) har identifierat tre stilar i beslutfattande kring karriär vilka är 
rationell, intuitiv och beroende. Ett rationellt förhållningssätt till karriären innebär ett 
övervägande av för- och nackdelar i olika alternativ som kan gynna karriären på ett logiskt 
eller systematiskt sätt. Intuitivt innebär att beslut sker på magkänsla, vilket ofta är impulsivt 
och inte alltid så taktiskt. En beroendestil innebär att individen förnekar att det huvudsakligen 
ansvaret för beslutsfattande ligger hos individen själv och väntar på att andra ska tala om vad 
de ska göra (Garavan & Coolahan, 1996).  
 
Ett inslag i den moderna organisationen som direkt påverkar karriärutveckling är antagandet 
att ny teknik, krav på tekniskt kunnande kan leda till segregering och återvändsjobb har blivit 
en regel snarare än ett undantag. Detta har lett till begränsad rörlighet uppåt och försvårar 
rörligheten inom organisationer. Detta får då två konsekvenser. Första är en begränsad 
karriärmöjlighet vilket hämmar den anställdes psykiska och intellektuella tillväxt. Den andra 
faktorn är att det hämmar brist på erfarenhet hos de anställda.  
När karriär granskas ur en individs perspektiv är det viktigt att förstå skillnaden mellan den 
interna (subjektiva) och externa (objektiva) betydelsen av en karriär. Den interna karriären är 
en persons egna subjektiva uppfattning om yrkeslivet och hens roll i detta. En objektiv karriär 
definieras åt andra sidan av titel, lönenivå och formell status (Garavan & Coolahan, 1996).  
 
I karriärsutveckling tillkommer ofta andra arbetsuppgifter och förväntningar, vilket kan göra 
att arbetstillfredsställelsen förändras. Därmed behandlar vi även arbetstillfredsställelse och 
vilka faktorer som påverkar detta.  

3.6 Arbetstillfredsställelse 

Hultin (1996) menar att arbetstillfredsställelse handlar om en matchning mellan vad individen 
kräver och förväntar sig av sitt arbete och i vilken grad arbetet matchar dessa krav. Vilket 
betyder att upplevd arbetstillfredsställelse är något väldigt individuellt, beroende på vilka 
faktorer individen värderar högt och lågt (Hultin, 1996).  
Kaufmann & Kaufmann (2010) delar upp faktorer som påverkar arbetstillfredsställelsen i två 
kategorier, organisationsfaktorer och individfaktorer. Organisationsfaktorer innefattar bland 
annat arbetsposition, ledning, lön och det sociala klimatet. Kollegor, den sociala miljön och 
kulturen på arbetsplatsen påverkar arbetarnas upplevda arbetstillfredsställelse i mycket hög 
grad. Individfaktorerna består av personlighet och värderingar, som varierar från varje 
individ. En individ med starka inre arbetsvärden har en hög arbetstillfredsställelse om arbetet 
exempelvis är meningsfullt och lärorikt trots att lönen är låg. En individ med starka yttre 
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arbetsvärden kommer att uppleva arbetstillfredsställelse i ett monotont arbete så länge lönen 
är hög (Kaufmann & Kaufmann, 2010).  

Arbetstillfredsställelsen kan skilja sig beroende på vilken arbetsposition individen besitter, 
exempelvis från en högre tjänsteman till en arbetare då de kan tänkas ha olika arbetsideal och 
olika förväntningar på arbetet. Utbildningsbakgrunden ser troligtvis olika ut, då den högre 
tjänstemannen ofta gjort ett medvetet val i att investera i en utbildning för att göra det möjligt 
att arbeta i en viss tjänst. Det är då möjligt att tjänstemannens arbetstillfredsställelse är högre 
än en arbetares, då tjänstemannen gjort ett mer medvetet val. Men det kan också innebära att 
tjänstemannen som investerat i utbildning har högre krav på arbetet, i förhållande till en 
arbetare utan utbildning (Hultin, 1996).  

Högre utbildningsnivå leder ofta till ett bra arbete med hög lön och social status.  Trots detta 
är det inget starkt samband mellan arbetstillfredsställelse och utbildningsnivå. En förklaring 
till detta beskriver Ganzach (2003) är att högre utbildning genererar i högre förväntningar på 
arbetet. Detta kan då bli en negativ effekt om förväntningarna då inte uppfylls vilket skulle 
leda till en minskad arbetstillfredsställelse. Den höga utbildningsnivån kan också generera till 
en ökad arbetstillfredsställelse om arbetsuppgifterna matchas med förväntningarna i form av 
exempelvis utmanande arbetsuppgifter och högre lön (Ganzach, 2003). 
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4. Metod 
Här presenteras vårt tillvägagångsätt och motivation till val av metod.  

4.1 Metodval 

Vi har använt oss av en kvantitativ metod med hjälp av en enkätundersökning. Vi valde denna 
metod därför att vi ville få ett bredare resultat, i form av fler deltagande som gör resultatet 
mer generaliserbart än vad vi ansåg att vi hade fått om vi använt oss av en kvalitativ metod. 
En fördel var att vi fick tillgång till en databas där deltagare från tidigare studie var samlade, 
vilket gjorde att vi redan hade ett urval att utgå ifrån.  
 
Genom en enkätundersökning fick vi ett stort deltagarantal, vilket kan resultera i att vår 
studies resultat kan generaliseras över en större grupp och ge ett mätbart och tydligt resultat. 
Enkäterna skickades ut via brev till utvalda studentgrupper som fanns i den tidigare studiens 
databas. Vi har valt att använda oss av brevutskick därför att det genererar högst chans att få 
en högre svarsfrekvens än om vi skulle använt oss av ex. mejl. Vi valde även att ringa varje 
deltagare innan de mottagit enkäterna för att informera om att vi har skickat ut en enkät och 
informera om syftet med studien, detta för att möjligen öka svarsfrekvensen ytterligare 
(Eliasson, 2006).  

4.2 Enkätens utformning 

Vi utformade en enkät på 26 frågor. Enkäten bestod av en del frågor samt olika påståenden 
med fyra svarsalternativ, då det bidrog till ett mätbart resultat. Vi har endast använt oss av 
slutna frågor, då vi på förhand har angett vissa svarsalternativ. Detta har vi gjort för att 
säkerställa användbarheten i svaren och för att underlätta för deltagarna att besvara frågorna, 
då deltagarna då vet vilken form vi förväntar oss i svaret. Vissa frågor är utformade i 
nominalskala, där det inte går att rangordna svaren utan bara dela upp i kategorier. Andra 
frågor är utformade i kvotskala och mäts då i siffror till exempel hur länge de arbetat på sin 
arbetsplats (Denscombe, 2009). I våra påståenden har vi valt att använda oss utav olika 
svarsalternativ i en ordinalskala, vilket innebär att vi kan rangordna svarsalternativen, men det 
säger ingenting om avståndet mellan de olika alternativen. Svarsalternativen i påståenden var 
instämmer helt, instämmer delvis, instämmer inte alls och vet ej. Vi anser att det är viktigt att 
ha med ett neutralt svarsalternativ för att inte tvinga deltagaren att ta ställning till varje fråga 
om hen inte vill det (Denscombe, 2009).  

I skapandet av frågor och påståenden har vi utgått ifrån vårt syfte och frågeställningar. Detta 
för att säkerställa att vi ställer de frågor som är relevanta till studien och att vi får svar på våra 
frågeställningar. Vi har även tittat på andra enkäter för att få inspiration och kunskap kring 
hur utformningen kan se ut. Enligt Eliasson (2006) är det viktigt att ha en tydlig layout och 
struktur. Att ställa de enkla och korta frågorna först och de mer komplexa frågorna senare. Att 
samma typ av fråga som behandlar samma ämne ligger i följd med varandra för att skapa 
tydlighet och undvika missförstånd. Vi har även valt att ge en kortare förklaring kring vad 
vissa frågor handlar om för att underlätta för deltagaren och undvika missförstånd.  

I inledningen av enkäten informerade vi om att vår undersökning bygger på en tidigare studie 
som deltagarna medverkat i tidigare under deras studietid på Högskolan i Halmstad. Vi 
informerade även om studiens syfte och att alla svar kommer att redovisas på gruppnivå och 
ingen, utom vi och vår handledare, kommer att kunna härleda dina svar till dig. I utskicket 
uppgav vi våra kontaktuppgifter för att möjliggöra att de kunde kontakta oss om de hade 
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några frågor. Det fanns även med ett nummer på varje svarskuvert för att kunna bocka av de 
personer som svarat, för att veta vilka som har svarat för att underlätta påminnelser. Detta 
siffersystem är samma siffror som användes i den tidigare studien, vilket innebar att vi kunde 
koppla den tidigare studiens resultat med vårt resultat. Tack vare att vi hade tillgång till den 
tidigare studien som har gjorts på ett väldigt omfattande sätt, hade vi redan information och 
data om deltagarna. Utan att behöva göra vår enkät så omfattande kunde vi koppla resultatet 
med de tidigare variablerna för att finna intressanta samband.   

4.3 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 

Validitet innebär att studien mäter det som är menat att mätas, i vårt fall innebär det att vi 
ställer rätt frågor i enkäten som är relevanta för att besvara vårt syfte och frågeställningar. 
Generellt krävs det hög validitet för en lyckad undersökning (Denscombe, 2009). Därför 
valde vi att lägga fokus på att utforma enkäten på ett så bra sätt som möjligt och utgick ifrån 
vårt syfte i formuleringen av frågorna. När vi använde oss av vissa begrepp valde vi att ha en 
förklaring hur vi definierar begreppet, för att undvika missförstånd mellan oss och deltagaren. 
Människors perception är olika och tolkning av samma ord kan då få olika innebörd. Med vår 
begreppsdefinition försökte vi undvika detta. När enkäten var färdigställd lät vi ett par 
bekanta besvara enkäten och diskutera hur de uppfattade frågorna, för att eliminera att någon 
fråga misstolkades.  

Reliabilitet innebär undersökningens pålitlighet, går det att lita på resultaten som 
framkommer? Vid utförandet av en studie måste det finnas verktyg som kan ge en sann bild 
av verkligheten och där slumpens betydelse och inflytande ska vara så liten som möjlig. 
Reliabilitet kan därmed sammanfattas som noggrannhet och kvaliteten på mätinstrumentet 
(Denscombe, 2009). Då vi har gjort en kvantitativ studie ökar reliabiliteten i den mening att vi 
inte tolkar svaren utifrån vår egen perception, vilket lätt uppstår vid en kvalitativ metod då 
personliga referenser spelar in. 

Generaliserbarhet innebär i vilken utsträckning studiens resultat går att applicera på andra 
grupper och sammanhang. För att nå en hög generaliserbarhet är det viktigt att ha ett brett 
urval som återspeglar och innefattar den grupp som resultatet generaliseras på (Denscombe, 
2009). I vår studie har vi valt att ta med flera utbildningar som ger en generell examen, där 
urvalet innefattar olika åldrar, kön, etnisk bakgrund etc. då vi vill att resultatet ska vara så 
generaliserbart som möjligt inom utbildningar med en generell kandidatexamen. Storleken av 
studien påverkar även hur hög generaliserbarheten blir (Denscombe, 2009). Vi anser då att 
studiens resultat möjligen skulle kunna generaliseras på studenter från likvärdiga högskolor i 
Sverige, då vi har ett brett urval med frågor kring kunskaperna från utbildningarna. Resultaten 
kan även påverkas av den geografiska platsen i den bemärkelse i hur arbetsmarknaden ser ut. 
Möjligheter och strukturer på den lokala arbetsmarknaden kan påverka resultatet. Dock har vi 
inte undersökt var respondenterna arbetar någonstans, därför kan vi inte dra några slutsatser 
av det.  

4.4 Urval 

Vårt urval bestod av studenter som började på Högskolan i Halmstad 2007 och avslutade sina 
studier 2010, vilket innebär att de nu har varit ute på arbetsmarknaden i fem år. Vi valde 
denna grupp därför att vi anser att fem år är ett bra tidsspann då många av studenterna 
troligtvis hunnit etablera sig på arbetsmarknaden och kanske även avancerat i yrkesrollen. Vi 
valde ut program från den tidigare studie som gjorts och de program vi valde var dem som ger 
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en så kallad allmän examen, alltså inte program som sjuksköterska eller lärare där studenterna 
genom utbildningen får en specifik yrkestitel. De program som ingick i vårt urval är: 

x Medie- och kommunikationsvetenskapligt program 
x Programmet för sociologi och socialt utvecklingsarbete 
x Arbetsvetenskapliga program 
x Statsvetenskapligt program med inriktning mot politisk kommunikation 
x Socialpsykologiskt program 
x Folkhälsovetenskapligt program 
x Kultur- och kommunikationsprogrammet 
x Multimediadesign och valfritt informatikprogram 
x Affärssystemprogrammet 
x Biomedicin- inriktning fysisk träning 

Den tidigare studien som vi baserade vårt urval på utfördes fyra gånger under studenternas tid 
på Högskolan i Halmstad. Första enkätundersökningen gjordes när studenterna började och 
fjärde och sista gjordes precis innan studenterna tog sin examen. Under dessa år föll 
deltagandet i enkätundersökningarna av olika anledningar och vi kommer grunda vårt urval på 
de personer som deltagit i den fjärde och sista enkätundersökningen därför att vi ska ha 
möjlighet att kunna jämföra tidigare studies resultat med vårt resultat. Vi tror även att detta 
ökade benägenheten att svara på vår enkät när vi hänvisar till en tidigare studie som 
personerna deltagit i.  

Dessa studenter som ingick i vårt urval har mellan 150-180 Högskolepoäng. Önskvärt är att 
alla studenter hade fullständiga poäng (180) men vi tog även hänsyn till om någon student 
hade missat någon kurs och därför inte hade alla 180 högskolepoäng, vi anser att de ändå 
passade in i vårt urval.  

4.5 Genomförande 

Vi skickade ut 160 enkäter via post den 16:e april. Då ringde vi även alla deltagare för att 
informera om studien och att vi skickat en enkät som vi önskade att de skulle besvara. Dock 
var det flertal som inte svarade, vilket innebar att vi ringde igen vid ett senare tillfälle. Efter 
en vecka hade vi fått tillbaka ca 50 svar och då ringde vi en andra gång för en påminnelse att 
vi hade uppskattat deras deltagande. Detta gjorde vi för att öka deltagandet, då enkätutskick 
ofta har en låg svarsfrekvens. Vi fick tillbaka åtta stycken brev där adressen inte länge stämde 
och därmed inte kommit fram till personerna i fråga, vilket resulterar i att vårt urval bestod av 
152 stycken i vårt urval som har möjlighet att delta i studien.  

4.6 Bortfall/svarsfrekvens 

Av vårt urval på 160 personer blev bortfallet sammanlagt åtta stycken där adressen inte längre 
stämde, vilket gjorde att de inte fick möjligheten att besvara enkäten. Vi fick 84 svarsenkäter 
av 152 möjliga, vilket innebär en svarsfrekvens på 55 %. Vi fick även tillbaka en enkät där 
deltagaren var arbetslös och då inte passade in i vårt urval. Vi hade i inledningen i enkäten 
informerat om att studien riktade sig till individer som var aktiva på arbetsmarknaden vilket 
kan innebära att någon i urvalet valt att inte delta på grund av arbetslöshet. Dock tror vi inte 
att detta är någon stor anledning till vårt bortfall då arbetslösheten ligger på 5 % för kategorin 
eftergymnasial utbildning (Statistiska Centralbyrån, 2014), vilket skulle motsvara ett bortfall 
på åtta personer på grund utav arbetslöshet.  
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4.7 Analysmetod 

Vi har använt oss av SPSS för att sammanställa och analysera vårt resultat. Där har vi kunnat 
hitta samband, både med vår insamlade information och information från den tidigare studien. 
Vi har tittat på ett flertal bakgrundsfaktorer som kunde påverka resultatet. Vi har valt att 
redovisa faktorerna kön och ledande befattning då vi här hittade intressanta samband. Vi har 
även tittat på faktorer som ålder och familjeförhållanden men har valt att inte utförligt 
redovisa detta då det inte gav någon signifikant skillnad på resultatet. På grund av för få 
deltagare med utländsk bakgrund kunde vi inte dra några slutsatser av den faktorn. Sedan 
tittade vi på svarsfrekvensen i de olika frågorna vi ställt och undersökte om det fanns något 
samband med till exempel kön eller ledande befattning. Vi har även använt oss av Excel för 
att göra vissa diagram, då det blev tydligare att redovisa det i en sådan form.  

4.8 Etik 

Under hela processen av en undersökning ska den etiska aspekten vägas in, från val av ämne 
till det slutgiltiga resultatet. Etik inom forskning innebär att respektera deltagarnas rättigheter 
och arbeta på ett sätt som är ärligt och respekterar deltagarnas integritet (Denscombe, 2009). 
Detta har vi strävat efter, genom att informera deltagarna om att det är frivilligt att delta och 
att det endast är vi och vår handledare som kommer att ha tillgång till deras svar i enkäten, 
vilket innebär att alla resultat kommer att redovisas på gruppnivå. För att skapa förtroende hos 
deltagarna är det viktigt att informera om vad den insamlande informationen kommer att 
användas till och detta har vi gjort både i enkäten och vid telefonsamtalen.  
Det är också viktigt att deltagandet är frivilligt och inte något tvång. Vi har varit noga med att 
inte agera påtryckande i våra telefonsamtal utan endast använt dessa samtal för att ge 
deltagaren information om enkäten och studien. Påtryckningar kan anses oetiskt då 
självbestämmandekravet kan sättas på spel (Eliasson, 2006).   
 

4.9 Metoddiskussion 

En risk med alla enkätundersökningar är att svarsfrekvensen blir för låg. Vid storskaliga 
undersökningar som använt postenkäter är det inte ovanligt att svarsfrekvensen är så låg som 
10-15 procent (Denscombe, 2009). Vi valde då även att ringa varje deltagare som troligtvis 
skulle göra att deltagandet ökades genom den personliga kontakten (Eliasson, 2006). Vi fick 
en svarsfrekvens på 55 % och vi har analyserat om det fanns någon anledning till bortfallen 
som kan göra att vi fått ett snedvridet resultat. Vi har tittat på om deltagarna återspeglar 
urvalet vilket de gör och vi såg inget systematiskt mönster i att en viss kategori valt att delta 
eller inte. Därför är vi nöjda med att svarsfrekvensen blev så pass hög som den blev, vilket 
underlättar vår analys. Vi tror att detta beror på att alla deltagare tidigare medverkat i studien 
som genomfördes under deras studietid, vilket innebar att de hade förhoppningsvis positiv 
bild av enkätundersökningar från Högskolan i Halmstad. Vi tror även att deltagandet så pass 
högt då alla deltagare gått på Högskolan i Halmstad och själva skrivit ett examensarbete och 
vet vad det innebär. Många av dem vi pratade med var väldigt positiva och angelägna om att 
ta del av slutresultatet av studien, vilket vi tyckte var väldigt uppmuntrande.   
 
En annan risk med enkätundersökningar är att den deltagande missuppfattar eller missförstår 
frågeställningarna i enkäten. Vilket vi hade med i beräkning och därför valde att lägga ner 
extra tid och bearbetning i förberedelsen och framtagningen av själva enkäten för att undvika 
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att missförstånd uppstår. Vi var extra noga med att formulera frågorna och påståendena så 
enkelt som möjligt. Det är heller inte möjligt att göra om undersökningen, om man i efterhand 
upptäcker att det saknas material inom visst område. Återigen betyder detta att enkäten måste 
vara välarbetad och genomtänkt, så att frågorna som ställs är relevanta i förhållande till 
studiens syfte (Eliasson, 2006). Vi vet inte heller till hundra procent att det är den tillfrågade 
som har svarat på enkäten och om enkäten är besvarad på ett ärligt sätt, men vi måste utgå 
ifrån att den är det.  
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5. Resultat/Analys 
 
Vi har valt att redovisa resultatet tillsammans med vår analys. Vi anser att det blir mer 
överskådligt och förståeligt för läsaren att kan betrakta resultatet och samtidigt ta del av 
analysen.  

5.1 Deltagare 

Inledningsvis redovisas hur deltagarna är fördelade i kön, ålder, utbildning och 
arbetssituation.  

Figur 1 Deltagare i undersökningen 
 
Idealtypen bland våra deltagare är en kvinna från Sverige som är 30 år gammal.  Hon har en 
tillsvidareanställning i den offentliga sektorn utan ledande befattning. Det tog ca 9 månader 
att få en anställning efter examen och har bytt tjänst 2 gånger sedan examen. Hon har nu 
arbetat på sin nuvarande arbetsplats i drygt 2 år.  
 
  

75 % Kvinnor 
25 % Män 

Vanligast mellan 26-30 år 

60% har en tillsvidare anställning 
40 % har en allmän visstidsanställning 

60 % Offentlig sektor 
40 % Privat sektor 

84 % arbetar heltid 

55 % har läst vidare efter kandidatiexamen 

81 % har ett arbete som ligger i linje med sin utbildning 
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5.2 Syfte med utbildningen 

Vi har valt att presentera vårt resultat med hjälp av olika former av figurer. Vi har valt att 
redovisa faktorerna kön och ledande befattning då vi här hittade intressanta samband. Vi 
ställde frågan vad studenternas huvudsakliga syfte med sin högskoleutbildning var.  
 

 
Figur 2 Huvudsakliga syfte med utbildningen 
 
Majoriteten av deltagarna uppgav att syftet med deras utbildning var att förbättra sina 
möjligheter i kommande arbetsliv. Den tidigare studien som gjordes under deltagarnas 
studietid visade att det kontinuerligt under utbildningens gång blev allt viktigare att förbättra 
sina möjligheter på arbetsmarknaden (Nelson et. al. 2013) och även nu fem år senare såg vi en 
fortsatt ökning. Nilsson (2009) beskriver i sin forskning att arbetsmarknaden blivit allt mer 
konkurrensutsatt (Nilsson, 2009) och Berglund (2009) menar att ansvaret numera ligger hos 
individen att göra sig anställningsbar och attraktiv på arbetsmarknaden (Berglund, 2009) och 
detta resultat kan visa på en ökad medvetenhet om detta hos studenterna. Utifrån 
konkurrensperspektivet är då utbildningen ett sätt att bemöta detta och utbildning och meriter 
blir då allt viktigare (Lindberg, 2009). Detta är något som även högskolor måste förhålla sig 
till. Individerna vill öka sin anställningsbarhet genom sin högre utbildning och därmed ställer 
högre krav på utbildning, vilket kan bli svårt för högskolor att förhålla sig till när de behöver 
ta hänsyn till olika och ofta konkurrerande krav (James, 2001). Det är problematiskt att 
förklara vilka specifika typer av kompetens och kunskaper som gör en individ anställningsbar. 
Vilket gör det ännu svårare att avgöra på vilket sätt utbildning ska kunna öka studenternas 
anställningsbarhet (Tymon, 2013).  
Detta resultat visar tydligt att det är viktigt för studenter att bli enligt vår mening 
anställningsbara, då det är viktigt att samla kunskaper och kompetenser och utveckla dessa i 
relation till arbetsmarknadens efterfrågan. Då fokus ligger på det framtida arbetslivet och bli 
attraktiva på arbetsmarknaden. Det blir också tydligt att det är individens ansvar att skapa 
denna anställningsbarhet, som Berglund (2009)  menar har blivit en förskjutning från att 
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betrakta anställningsbarhet utifrån ett sysselsättningsperspektiv där samhället och arbetsgivare 
sågs som huvudansvariga. Idag ligger ansvaret i betydligt högre utsträckning hos den enskilda 
individen (Berglund, 2009).  
 
Dock hävdar Tymon (2013) att anställningsbarhet är bättre att utveckla utanför den formella 
läroplanen. Det är oftast organisationen där de blir anställda som är bäst lämpad att utveckla 
individens anställningsbarhet baserad på utbildning och erfarenhet. Dock är organisationer allt 
mindre villiga i att investera i utvecklingen av de nyexaminerades anställningsbarhet på grund 
av ekonomiska påfrestningar. Förväntan att göra det har istället lagts på högskolan och 
universitet. Frågan är då om det är upp till högskolan att utveckla stundernas 
anställningsbarhet och är högskolan rätt plats att göra det på? Generellt har utbildning i dess 
vidaste bemärkelse en stark positivt effekt på människors intellektuella tänkande vilket bidrar 
till en ökad anställningsbarhet. Men det finns också kritik som varnar för att universitet alltför 
lätt kan glömma bort sådana traditionella värden som nyfikenhetsdriven forskning, 
samhällskritik och förberedelse för samhällslivet i jakten på att öka studenternas 
anställningsbarhet utifrån arbetsmarknadens efterfrågan (Tymon, 2013).  
 
81 % av deltagarna uppgav att de har ett arbete som ligger i linje med sin utbildning. Vi kan 
dock inte veta huruvida den faktiskt är adekvat med deras utbildning, bara att arbetet är i 
samma inriktning som utbildningen. Individen kan vara både över och underutbildning för sin 
tjänst. De kan vara så att de är överutbildade då det är mer än 20 procent av de som har en 
högskoleutbildning som är överkvalificerade för den position de besitter. Det är ett flertal 
faktorer som kan begränsa individen att hitta ett arbete som är adekvat. En anledning kan vara 
att individen begränsas av den lokala arbetsmarknaden eller av sin familjesituation (Grannas 
& Oscarsson, 2002). Att 81 % uppgav att de har ett arbete i linje med sin utbildning anser vi 
vara en positiv siffra men som sagt är det svårt att säkerställa hur adekvat den är i förhållande 
till deras utbildning. Vilket innebär en tjänst som matchar den kunskap som individen besitter 
och då inte är över- eller underkvalificerad.  
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5.3 Användbarheten av kunskaperna från högskolan 

Nedan följer resultatet av vad deltagarna anser sig ha för användning av kunskaper från 
högskolan i arbetslivet och om deras förväntningar med utbildningen har uppfyllts. Vi har valt 
att redovisa respondenternas resultat i relation till ledande befattning.  
   

 
Figur 3 Nytta av kunskaperna från högskolan 
 
Majoriteten uppgav att de har användning av både sina teoretiska och praktiska kunskaper, 
dock är det fler som uppgav att de inte instämmer att de har lika stor användning av sina 
praktiska kunskaper jämfört med de teoretiska kunskaperna. En förklaring till detta kan vara 
att vi valde att inte ta med de yrkesförberedande utbildningarna i vårt urval, såsom 
sjuksköterskeprogrammet eller lärarprogrammet, där praktisk kunskap har en större del i 
utbildningen. Dock har ett flertal program som ingick i vårt urval verksamhetsförlagda 
studier, där syftet bland annat är att främja den praktiska kunskapen. Trots detta är det de 
teoretiska kunskaperna som upplevdes mest användbara. En annan förklaring till detta anser 
vi kan vara att praktisk kunskap är någonting som hela tiden förändras och måste förnyas vid 
till exempel byte av tjänst. Medan teoretisk kunskap är något som är mer oföränderligt 
(Nilsson, 2009). Högskolans läroplan är till stor del även grundad på teoretisk kunskap med 
tanken att den ska vara användbar oberoende av typ av bransch. Vilket kan vara en faktor till 
att individerna upplever den mest användbar. Som figur 3 visar upplever personer med 
ledande befattning i större utsträckning mer användbarhet av både praktiska och teoretiska 
kunskaper. En förklaring till detta kan vara att personer med ledande befattning har större 
utrymme och befogenheter att använda olika typer av kunskaper i sitt dagliga arbete.  
 
74 % av de utan ledande befattning uppger att deras förväntningar med utbildningen har 
uppfyllts. Medan motsvarande siffra för de med ledande befattning är 96 %. En förklaring till 
detta kan vara att det var 19 % som uppgav att de inte har ett arbete som ligger i linje med 
deras utbildning. För majoriteten var syftet med utbildningen att förbättra sina möjligheter i 
arbetslivet och då kan det vara förståeligt att de personer som inte har ett arbete som ligger i 
linje med sin utbildning inte uppfyllt sitt mål.  
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Personer med ledande befattning uppgav i högre utsträckning att förväntningarna på 
utbildningen har uppfyllts. En förklaring till detta kan vara att dessa personer har utvecklats 
mer på arbetsmarknaden och därför känner större tillfredsställelse. Detta kan kopplas ihop 
med signalteorin som bygger på antagandet om att alla människor har olika nivåer av 
produktivitet. Högre utbildning bidrar till en ökad kostnad för individen och hur hög denna 
kostnad är beror på om individen har en hög eller låg produktivitet (Page, 2010). Med detta 
syftar vi på att alla deltagare i studien har investerat i högre utbildning, men med olika 
resultat. Vissa individer har idag en ledande befattning och då fått ut mer av sin utbildning än 
sina klasskamrater, vilket kan bidrar till att förväntningarna uppfyllts i en högre utsträckning. 
Detta utgår ifrån att syftet med utbildningen varit att nå framgång i arbetslivet, vilket figur 2 
visar då majoriteten uppgav att deras huvudsakliga syfte med deras utbildning var att förbättra 
sina möjligheter för framtida arbetsliv.   
 
Alla respondenter med ledande befattning upplever att de har användning av sina kunskaper 
från högskolan. Oberoende av befattning är denna uppfattning väldigt hög, dock var det 6 % 
som uppgav att de inte har någon användning av sina kunskaper från högskolan. Detta kan 
troligtvis kopplas ihop med de 19 % av deltagarna som inte har ett arbete som ligger i linje 
med sin utbildning och dessa personer är de som inte har en ledande befattning. Trots att 19 % 
inte har ett arbete som ligger i linje med deras utbildning är det endast 6 % som uppgav att de 
inte har användning av deras kunskaper från högskolan i arbetslivet. Slutsatsen vi drar är att 
de flesta har användning av sina kunskaper från högskolan i sitt arbetsliv trots att deras arbete 
inte ligger i linje med utbildningen. Det kan även kopplas samman med att individerna 
upplever större nytta med de teoretiska kunskaperna då de kan appliceras även då individen 
inte har ett arbete i linje med utbildningen. Exempelvis har Högskolan i Halmstad en policy 
att alla utbildningar ska behandlas utifrån ett genusperspektiv, vilket bidrar till kunskaper som 
gynnar samhället och arbetsplatsen, men som nödvändigtvis inte påverkar arbetsuppgiften i 
sig. Dessa siffor är positiva för högskolan utifrån ett bildningsperspektiv då syftet med högre 
utbildning inte enbart ska vara att skapa kunskaper som är användbara i en specifik bransch 
eller arbete som utbildningen inriktar sig på, utan också får en bredare förståelse för samhället 
och människorna där i (Lindberg, 2009). Det är också ett positivt resultat utifrån begreppet 
användbarhet, som syftar till att högre utbildning ska skapa kunskap som är användbar i flera 
sammanhang och inte endast till ett specifikt jobb som utbildningen inriktar sig till (SFS, 
2013).  
 
Nedan följer resultatet av vad deltagarna upplevde sig ha för möjlighet att använda sina 
kunskaper från högskolan på arbetsplatsen. Vi har även här använt oss av bakgrundsvariabeln 
ledande befattning i redovisningen.  
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Figur 4 Användning av kunskaper från högskolan 
 
Respondenterna med ledande befattning har i samtliga påståenden instämt helt eller delvis i 
högre utsträckning än personer utan ledande befattning. Det påstående där det skiljer sig minst 
mellan de olika befattningarna var möjligheten att påverka arbetsplatsen, dock upplevde 
personer med ledande befattning i något större utsträckning att de kunde detta. Där det skiljer 
sig mest är huruvida personerna upplever att kunskaperna tas tillvara av arbetsgivaren. En 
förklaring till denna skillnad tror vi kan vara att i påståendet möjlighet till påverkan på 
arbetsplatsen kan individen uppleva detta i sitt dagliga arbete och kollegor sinsemellan och 
därför skiljer det sig inte avsevärt mellan befattningarna. Till skillnad från när det handlar om 
huruvida arbetsgivaren tar tillvara på individens kunskaper. Då relationen kan se olika ut 
kollegor sinsemellan och till chefen. Skillnaden här tror vi kan bero på att arbetsgivaren 
lägger större vikt av kunskaper från personer med ledande befattning. Vi tror att resultatet i 
detta påstående kan kopplas samman med påståendet om de upplever att deras utbildning har 
bidragit till högre status på arbetsplatsen som redovisas i figur 4. Där de med ledande 
befattning upplevde i betydligt högre utsträckning att utbildningen bidragit till högre status, 
då vi tror att om en individ känner att arbetsgivaren tar tillvara på dennes kunskaper, upplever 
individen också högre status.  
Möjlighet att tillföra kunskaper på arbetsplatsen och möjlighet till karriärsutveckling är de två 
påståenden som flest instämmer helt/delvis på oberoende av befattning. Dessa resultat kan 
förklaras genom humankapitalteorin, på det sätt att när individen har genomgått en högre 
utbildning och fått en ledande befattning också då ökat sitt humankapital. Individen har då 
ökat sin kunskap och erfarenhet inom den bransch individen befinner sig på, då kan individen 
också tillföra de nya kunskaper och erfarenheter som finns i bagaget på arbetsplatsen och för 
vidare karriärutveckling (Cai, 2012).  
 
Nedan följer resultat av vad deltagarna hade för upplevelser kring sina arbetsuppgifter och om 
utbildningen har bidragit till högre status samt hur förslag och åsikter hanteras på 
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arbetsplatsen. Vi har även här valt att dela upp svarsfrekvensen i kategorierna ledande 
befattning eller ej ledande befattning.  
 

 
Figur 5 Upplevelser och förslag 
 
Även i dessa påståenden har personer med ledande befattning instämt helt eller delvis i högre 
utsträckning än personer utan ledande befattning. I påståendet om utbildning har bidragit till 
status på arbetsplatsen fann vi ett intressant resultat då skillnaden mellan befattningarna är 
hög i relation till de andra påståendena. Resultatet visade att personer med ledande befattning 
upplever detta i betydligt högre utsträckning. Av alla påståenden vi ställde i vår enkät var 
detta påstående det som flest inte instämde på. Oberoende av befattning var det ca 30 % som 
inte instämde alls på påståendet och 10 % som svarade vet ej, vilket också visade att detta 
påstående var det svårt att förhålla sig till. Anledningen till detta tror vi beror på att det kan 
vara svårt att själv avgöra hur hög status man har på sin arbetsplats, då det är beroende av 
både externa och interna faktorer. Trots att en individ har status via externa faktorer såsom lön 
och befattning, behöver individen också ha starka interna faktorer så som respekt och att 
medarbetare värdesätter ens åsikter för att uppleva status. Att ha en utbildning kan ge både 
status via externa och interna faktorer. Externa genom att på pappret ha en examen och 
interna för att man har en kunskap från utbildningen som kan användas på arbetsplatsen 
(Garavan & Coolahan, 1996). Samtidigt som många inte instämde med detta, var det i detta 
påstående, av alla påståenden vi ställde, störst skillnad mellan befattningarna i 
svarsfrekvensen. Detta resultat tror vi hänger ihop med påståendet om huruvida kunskaper tas 
tillvara av arbetsgivare i figur 3, där skillnaden mellan befattningarna också var generellt 
större. Vi tror att när en individ upplever att arbetsgivaren tar tillvara av ens kunskap, ökar 
detta också den upplevda statusen. Andra faktorer som oftast kommer med en ledande 
befattning såsom högre lön, arbetsposition och förmåner bidrar ofta till en högre status. Att 
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personer med ledande position upplever högre status tror vi beror på både interna och externa 
faktorer. Interna faktorer såsom högre självförtroende och självkänsla men även genom de 
externa faktorerna som arbetsplatsen och arbetsgivaren skapar, exempelvis befattning och lön 
(Garavan & Coolahan, 1996).   
I påståendet om förslag och åsikter efterfrågas och ger verkan på arbetsplatsen är skillnaden i 
upplevelsen relativt liten mellan de olika befattningarna. De flesta deltagarna instämmer till 
stor del och anser att deras förslag och åsikter efterfrågas och ger verkan. Enligt detta resultat 
kan vi utgå ifrån att personer med och utan ledande befattning har stor inverkan på 
arbetsplatsen, vilket kan vara förvånande då det oftast är de ledande befattningarna som 
påverkar arbetsplatsen i högre utsträckning. Vi tror att detta kan bero på att många tjänster 
efter en högskoleutbildning idag präglas av ett eget bestämmande över sin arbetssituation, i 
form av planering och upplägg och därmed känner att förslag och åsikter ger verkan. 

Sammanfattningsvis visar vårt resultat att både teoretiska och praktiska kunskaper från 
högskolan är användbara i arbetslivet. De teoretiska kunskaperna upplevdes något mer 
användbara oberoende av ledande befattning eller ej. Personer med ledande befattning 
instämmer helt/devis i större utsträckning på alla påståenden. Utifrån resultatet kan man anta 
att personer med ledande befattning har en högre arbetstillfredsställelse i den bemärkelsen att 
dessa personer både har mer användning av sina kunskaper från högskolan och att dessa 
kunskaper tas i större utsträckning tillvara på som har gett möjlighet till karriärsutveckling. 
Deras syfte med utbildningen har i större utsträckning uppfyllts samtidigt som statusen på 
arbetsplatsen har ökat. De har också större möjlighet till att påverka och utveckla sin 
arbetsplats. Dock kan vi inte veta om personerna med ledande befattning upplever en högre 
arbetstillfredsställelse jämfört med de utan ledande befattning, då högre befattning också kan 
genera i högre förväntningar. Den ledande befattningen kan leda till högre 
arbetstillfredsställelse om arbetsuppgifterna och förmånerna matchas med förväntningarna 
(Ganzach, 2003). Mycket forskning behandlar vilken grad av arbetstillfredsställelse olika 
arbetstagare har. Vi har dock tittat på vilka faktorer som individen upplever som viktigast för 
arbetstillfredsställelsen men inte i vilken grad.  

Detta leder oss in arbetstillfredsställelse där vi har undersökt vilka faktorer deltagarna anser är 
viktigast på arbetsplatsen för arbetstillfredsställelsen.  
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5.4 Deltagarnas arbetstillfredsställelse 

Nedan följer resultatet av vilka faktorer som deltagarna ansåg vara viktigast för 
arbetstillfredsställelsen.  

 
Figur 6 Viktigaste faktorerna för arbetstillfredsställelse 
 
Kollegor, meningsfullhet och utvecklingsmöjligheter är de tre faktorer som anses viktigast. 
Arbetsposition, yrkesstolthet och livsstil är faktorer som inte anses lika betydelsefulla. 
Skillnaden mellan den faktor som anses viktigast och den faktor som anses minst viktig är 
markant. Oavsett vilken arbetsposition individen besitter är det kollegorna som är viktigast. 
Enligt Hultin (1996) beror arbetstillfredsställelsen på individuella värderingar, men utifrån 
vårt resultat är respondenterna överens om vad som är viktigt och mindre viktigt. Kollegor, 
den sociala miljön och kulturen på arbetsplatsen påverkar arbetarnas upplevda 
arbetstillfredsställelse i mycket hög grad (Kaufmann & Kaufmann, 2010). Vilket blir tydligt 
då kollegor är den faktorn som anses viktigast för arbetstillfredsställelsen. Individfaktorerna 
består av personlighet och värderingar, som varierar från varje individ. En individ med starka 
inre arbetsvärden har en hög arbetstillfredsställelse om arbetet exempelvis är meningsfullt och 
lärorikt trots att lönen är låg. En individ med starka yttre arbetsvärden kommer att uppleva 
arbetstillfredsställelse i ett monotont arbete så länge lönen är hög (Kaufmann & Kaufmann, 
2010). På andra plats kommer meningsfullhet, vilket tyder på att majoriteten av 
respondenterna har ett högt inre arbetsvärde och värderar meningsfullhet högre än yttre 
arbetsvärden såsom lön och arbetsposition. En anledning till att lön inte hamnar högre upp i 
rangordningen tror vi kan bero på att när individen har en högskoleutbildning har de flesta en 
relativt bra ingångslön, vilket gör att lönefrågan inte blir lika prioriterad utan ses snarare som 
en självklarhet.  
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Nedan följer samma frågeställning men här har vi redovisat svaren i kategorierna ledande 
befattning eller ej ledande befattning.  
 

 
Figur 7 Viktigare faktorerna för arbetstillfredsställelse ledade befattning 
 
I gruppen med ledande befattning skiljer sig svaren markant i förhållande till de som inte 
besitter en ledande befattning. Personer med ledande befattning anser arbetsposition, 
påverkansmöjligheter och lön/förmåner vara de viktigaste faktorerna för 
arbetstillfredsställelsen. De med ledande befattning angav kollegor som en relativt oviktig 
faktor med ca 25 %. Detta i förhållande till de utan ledande befattning som ansåg det vara den 
viktigaste faktor med 70 %. Vi anser att detta resultat är förvånande, då det är så stor skillnad 
mellan kategorierna. Vi har säkerställt att skillnaden beror på om individen besitter en ledande 
befattning eller ej, då vi även jämfört med ålder och kön och inte sett något avvikande från de 
generella svaren. Det är svårt att veta vad det är som utgör denna skillnad, men som Hultin 
(1996) beskriver kan arbetstillfredsställelse vara olika beroende av vilken arbetsposition 
individen besitter då det kan innebära olika arbetsideal och förväntningar (Hultin, 1996).   
 
De med ledande befattning ansåg den viktigaste faktorn vara arbetsposition. En förklaring till 
detta kan vara att de personerna har den positionen då det är troligtvis är något man jobbar 
och strävar efter. Däremot i det sammansatta resultatet utan uppdelning är arbetsposition den 
faktorn som anses vara den minst avgörande för arbetstillfredsställelse. En annan förklaring 
till att personer med ledande befattning inte angav kollegor som en viktig faktor kan vara att 
dessa personer har en mer begränsad relation till sina kollegor när det blir en hierarkisk 
skillnad. Personer med ledande befattning kan ha valt bort kollegor framför en högre 
arbetsposition och det kan förklara varför arbetsposition är så högt raknat. Att lön är ännu 
lägre rankat bland personer med ledande befattning kan bero på att högre befattning oftast 
inkluderar en löneökning och kan ses som en självklarhet.  
 
Sammanfattningsvis kan vi konstatera att det skiljer sig markant i vad personer med eller utan 
ledande befattning anser vara viktigast för upplevd arbetstillfredsställelse. Vi tror att det kan 
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finnas två förklaringar till detta. Antingen beror det på att viktiga faktorer för 
arbetstillfredsställelse förändras när individen utvecklas i karriären och får en ledande 
befattning. Eller beror det på att personer som har en ledande befattning eller personer som 
har kapaciteten att få en ledande befattning värderar andra faktorer. Vilket då skulle kunna 
förklaras som att det beror på personliga egenskaper och inte den organisatoriska kontexten.  
Att det skiljer sig så pass mycket mellan befattningarna kan tänkas bli problematiskt, då dessa 
två grupper prioriterar helt olika faktorer för upplevd arbetstillfredsställelse. Det kan tänkas 
bli svårigheter i samarbete mellan chef och kollega då de till grund prioriterar olika faktorer 
som kan göra det svårt att arbeta mot gemensamma mål.  

5.5 Faktorer som kan påverka individernas möjlighet till karriärsutveckling 

Vi har valt att titta på ett antal påståenden som har ställts i den tidigare studien och jämfört 
dessa med ledande befattning och de utan ledande befattning. Detta gjorde vi för att 
undersöka om det fanns någon skillnad mellan dessa två kategorier i fråga om hur mycket 
individen kommer att försöka påverka och aktivt engagera sig i sin utbildning. Detta gjorde vi 
för att undersöka om personer som idag besitter en ledande befattning redan under studietiden 
skiljde sig från gruppen i stort i fråga om engagemang. Vi tittade på påståendet ”Jag kommer 
aktivt att försöka påverka min utbildning” som ställdes tre gånger under deras tre år på 
högskolan. Alla tre gånger svarade personer som idag har en ledande befattning i något större 
utsträckning att de aktivt kommer att försöka påverka sin utbildning. Detta kan tyda på att 
dessa personer har en proaktiv personlighet. En proaktiv personlighet syftar till människor 
som försöker vara ett steg före och besitter en stabil benägenhet att ta egna initiativ. De 
besitter även personliga egenskaper som gör att de aktivt arbetar för förändring och vill vara 
delaktiga i detta. Det finns indikationer på att det förekommer en koppling mellan personer 
med proaktiv personlighet och framgångar i arbetslivet (Tymon, 2013). Detta kan styrkas med 
vårt resultat som visar på att personer som har en ledande befattning mer aktivt valt att 
påverka och engagera sig i utbildning. Utifrån detta kan det antas att personlighet har 
betydelse för framgång i arbetslivet. Men som Tymon (2013) påpekar är det oklart i vilken 
utsträckning dessa personlighetsdrag ärvs eller kan utvecklas, då det oftast bildas vid ung 
ålder (Tymon, 2013). Proaktiv personlighet kan vara en faktor som kan påverka 
karriärsutveckling. Kommande behandlar vi hur kön kan ha påverkat respondenternas 
möjlighet till arbete och karriärsutveckling.   
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Nedan presenteras hur lång tid det tog för deltagarna att få ett arbete efter examen uppdelat på 
kön.  
 

 
Figur 8 Tid att få ett arbete efter examen 
 
Här skiljer det sig i hur lång tid det tog att få ett arbete efter examen, vilket kan bero på en 
mängd olika faktorer. Majoriteten hade ett arbete efter 15 månader. Vi ser en skillnad i 
resultatet mellan kvinnor och män. Efter 6 månader hade betydligt högre andel av männen fått 
ett arbete än kvinnor. Det är kvinnorna som efter längre tid (1 år och mer) fortfarande inte 
kommit in på arbetsmarknaden medan efter 1,5 år är alla män aktiva på arbetsmarknaden 
medan 14 % av kvinnorna fortfarande är utan arbete. Detta visar att kvinnor har svårare att 
komma in på arbetsmarknaden och frågan är vad det beror på. Dock är det inte detta vi har 
undersökt och dessa siffror kan bero på andra orsaker än kön. Vi tror att det är väldigt många 
faktorer som spelar in i detta sammanhang. Men en förklaring tror vi kan vara att män 
rekryterar män som Rengö (2014) hävdar. Det kan också bero på att kvinnor har svårare att ta 
för sig och är mer kritiska till sin egen förmåga. Det kan också bero på att kvinnor inte 
uppmärksammas utifrån den kompetens och kunskap de besitter (Regnö, 2014). Oavsett vad 
det beror på menar vi att det är ett strukturellt problem som framträder i olika sammanhang. 
Kommande figur visar fördelningen mellan könen i ledande befattning.  
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Figur 9 Ledande befattning kvinnor och män 
 
Oberoende av kön har 34 % av deltagarna någon form av ledande befattning. När vi gör en 
jämförelse mellan män och kvinnor ser vi här en stor skillnad. 65 % av männen uppgav att 
deras nuvarande anställning innebär en ledande befattning, medan det endast är 23 % av 
kvinnorna som uppgav att de har en ledande befattning. Dessa siffror är för oss 
uppseendeväckande då alla i studien varit tillgängliga på arbetsmarknaden lika länge och har 
en kandidatexamen och borde därmed ha liknande förutsättningar. Även då det är 15 olika 
program som deltagit i studien så är det inte beroende av en viss yrkeskategori.  
Det är fler kvinnor än män som studerar på högskolor och universitet 
(Universitetskanslersämbetet, 2014), ändå är det män som har till majoritet de ledande 
befattningarna. Tidigare studier utförda på den svenska arbetsmarknaden visar på att kvinnors 
chanser för att få ett bättre jobb är ungefär hälften så stor som männens chanser. Dock visar 
studier att utbildning har en stark påverkan. Kvinnor som väljer att utbilda sig på högre nivå 
dubblerar sina chanser till ett bättre arbete (Granqvist & Persson, 2005). Högre utbildning 
bidrar säkert med en förbättring i könsfördelningen, men som figur 9 visar är det fortfarande 
en väldigt stor skillnad mellan könen i ledande befattningar trots att de har en högre 
utbildning. Enligt statistik från statistiska centralbyrån består alla Sveriges chefer av 37 % av 
kvinnor, vilket är oberoende av högre utbildning. Dessutom blir skillnaden mellan könen allt 
större ju högre chefsnivåerna blir. Första linjens chefer består 42 % av kvinnor, mellanchefer 
28 % och verksamhetschefer 12 % vilket är en tydlig minskning (Ledarna, 2013). Vilka 
faktorer är det då som gör att det är så pass stor skillnad? 

En orsak till detta menar Regnö (2014) i en forskningsrapport att förutfattade meningar om 
hur kvinnor och män är, bidrar fortfarande till både horisontell och vertikal segregering på 
arbetsmarknaden, vilket innebär att ojämställdheten består och är svår att motverka. Regnö 
(2014) tar även upp rekryteringens centrala roll i jämställdhetsarbetet och menar att män 
rekryterar eller efterfrågar inte kvinnor till ledande uppdrag (Regnö, 2014). Vilket är 
motsägelsefullt då Figur 10 visar att tjejer i gymnasiet i genomsnitt har bättre betyg än 
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killarna, vilket fortsätter in i högre utbildning (Nelson, et. Al. 2013). Med detta resultat borde 
det inte vara någon skillnad då kunskapen hos männen inte är högre vilket säkerställer att det 
är andra faktorer som har betydelse. Regnö (2014) tar upp att den låga kvinnorepresentationen 
bland ledande befattning skulle kunna förklaras med bristande kompetens bland kvinnor, men 
problematiken ligger snarare i att kvinnors kompetens inte uppmärksammas och värderas 
utifrån den kompetens kvinnorna besitter. Hon menar att det inte bara är männens agerande 
som leder till ojämlikhet mellan könen i ledande befattning, könsfördelningen är snarare ett 
resultat av medvetna val av både kvinnor och män där kvinnor i större utsträckning prioriterar 
hemmet medan männen väljer att göra karriär (Regnö, 2014).  

Granqvist & Persson (2005) menar i sin studie att en förklaring till denna skillnad kan vara att 
kvinnor spenderar mer tid i familjerelaterade sammanhang och inte i arbetsmarknaden. Denna 
faktor har en negativ inverkan på deras chanser för karriärsutveckling (Granqvist & Persson, 
2005). Figur 9 visar svårigheter för kvinnor att komma upp i ledande befattning. Granqvist & 
Persson (2005) menar att kvinnan måste vara något bättre än en man för att kompensera för 
den högre sannolikheten att kvinnan kommer ha uppehåll från arbetsmarknaden. Vi tror att en 
annan anledning till att kvinnan måste vara något bättre än en man för att få samma 
möjligheter på arbetsmarknaden beror på det Regnö (2014) syftar till att de förutfattade 
meningarna har stor betydelse i den bemärkelsen i hur en man och kvinna ska vara.  
 
En annan förklaring kan vara att karriärutveckling hämmas av organisatoriska strukturer. 
Utifrån detta organisatoriska synsätt påverkas och styrs individen av strukturer som 
förekommer på arbetsmarknaden, i fråga om hur högt individen kan klättra i sin karriär. Dessa 
strukturer gynnar oftast män i större utsträckning än kvinnor (Garavan & Coolahan, 1996) och 
kan vara en förklaring till varför skillnaden i figur 9 är så pass stora. En organisatorisk 
struktur som hämmar kvinnors karriärsutveckling kan grunda sig i könsstrukturer, så som att 
män anställer män eller att kvinnan förväntas spendera mer tid i hemmet och därmed inte 
passa i en ledande position.  
 
Nedan följer redovisning av deltagarnas betyg från gymnasiet fördelat på kön och ledande 
befattning. 
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Figur 10 Betyg från gymnasiet 
  
Figur 8 visar hur respondenternas betyg från gymnasiet ser ut fördelat på män och kvinnor. 
Detta betygsystem användes när de flesta deltagarna gick på gymnasiet och poängen visar ett 
snittbetyg på alla ämnen deltagarna läst på gymnasiet. Ett snittbetyg på 10 innebär Godkänt i 
alla ämnen, 15 innebär alla Väl Godkänt och 20 innebär Mycket Väl Godkänt i alla ämnen. 
Störst del av urvalet hamnade mellan 10-15 poäng, där killarna var något fler. 40 % av 
tjejerna hade ett snittbetyg mellan 16-20 poäng medan motsvarande snittbetyg för killarna var 
33 %.  
 

 
Figur 11 Betyg från gymnasiet fördelat på kvinnor och män 
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Här presenteras snittbetyget från gymnasiet på ledande befattning eller ej. De som har ett 
snittbetyg mellan 10-15 poäng och ingen ledande befattning är 68 % och de med ledande 
befattning är 50 %. De med snittbetyg mellan 16- 20 poäng har 50 % en ledande befattning 
och 32 % ingen ledande befattning. Det är alltså lika många med ledande befattning som har 
snittbetyg 10-15 och 16-20 poäng. Detta kan vi förklara genom figur 10, där tjejer i snitt hade 
bättre betyg än killarna men det är killarna idag som till störst del har de ledande 
befattningarna. Nedan har vi utformat en figur där vi har jämfört kvinnor och män i ledande 
befattning, fördelat på deras gymnasiebetyg.  

 
Figur 12 Betyg från gymnasiet fördelat på ledande befattning och kvinnor och män  
 
Denna figur visar tydligt att andelen med ledande befattning som har ett snittbetyg mellan 10-
15 poäng är till störst del män. Andelen med ledande befattning som har ett snittbetyg mellan 
16-20 poäng är till störst del kvinnor. Alltså är det större del män med snittbetyg 10-15 som 
har ledande befattning, än kvinnor med motsvarande betyg. Detta styrker Granqvist & 
Perssons (2005) argument kring att kvinnor måste prestera högre för att nå liknande 
framgångar som männen (Granqvist & Persson 2005). Granqvist & Persson menar att en 
anledning till detta är på grund av att kvinnor får kompensera för att de troligtvis kommer att 
vara frånvarande från arbetsplatsen under sin karriär på grund av mammaledighet. Regnö 
(2014) menar att problemet är att kvinnor inte uppmärksammas utifrån de kunskaper och 
kompetenser de besitter. 
 
Anledningen till att vi har valt att jämföra betygen från gymnasiet och inte från högskolan är 
att studenterna från högskolan inte får ett sammanställt snittbetyg från sina studier, vilket 
skulle göra det väldigt komplicerat att jämföra och vi har haft inte tillgång till det materialet. 
Vi tar hänsyn till att mycket kan ha hänt i personlig utveckling sedan dess men vi anser ändå 
att det är en intressant faktor att titta på. Vilket återigen styrker det Granqvist & Persson 
(2005) menar att kvinnor måste prestera bättre för att ha samma förutsättningar som männen.  
 
Sammanfattningsvis ser vi i vårt resultat att det finns faktorer som kan ha påverkat 
studenternas möjlighet till karriärsutveckling. Av de faktorer som vi identifierat är det främst 
kön där skillnaderna är stora. Trots att det är fler kvinnor än män som väljer att utbilda sig på 
högre nivå och att tjejer i snitt har bättre gymnasiebetyg än killar är det ändå männen som 
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efter en avklarad högskoleutbildning och fem år på arbetsmarknaden är de som har en ledande 
befattning i högre utsträckning. Andelen män har också snabbare skaffat sig ett arbete efter 
examen i jämförelse med kvinnorna.  
Vi har också sett ett samband mellan personer som idag besitter en ledande befattning med de 
studenter som under sin studietid uppgav att de i större uträckning skulle påverka och 
engagera sig i sin utbildning. Detta kan betyda att individens personlighet påverkar 
framgången i arbetslivet.  
 

5.6 Slutsatser 

Nedan följer de slutsatser vi kan dra kring vårt syfte och frågeställningar utifrån de resultat vi 
samlat in. 
 

x Vilka kunskaper från högskolan har varit viktiga och användbara i arbetslivet för 
studenter?  

Resultatet visade att respondenterna ansåg att både teoretiska och praktiska kunskaper från 
högskolan är användbara i deras arbetsliv. Dock upplevdes de teoretiska kunskaperna något 
mer betydelsefulla. Personer med ledande befattning upplevde i högre utsträckning att deras 
kunskaper från högskolan är användbara i arbetslivet, i förhållande till personer utan ledande 
befattning. Samtliga personer med ledande befattning ansåg att deras kunskaper från 
högskolan är användbara i deras arbetsliv och personer utan ledande befattning var det 89 % 
som ansåg att deras kunskaper från högskolan är användbara i deras arbetsliv. De flesta 
upplevde även att deras kunskaper från högskolan gett möjlighet till karriärsutveckling.  

 

x Förändras studenternas arbetstillfredsställelse vid karriärsutveckling?  

Det skiljde sig förvånansvärt mycket mellan de olika befattningarna och vilka faktorer som 
ansågs viktigast. Personer utan ledande befattning uppgav kollegor som den viktigaste 
faktorn, medan personer med ledande befattning uppgav kollegor vara den minst viktiga 
faktorn. Arbetsposition var det absolut viktigaste faktorn för personer med ledande befattning, 
vilket var den längst prioriterade bland personer utan ledande befattning. Vi kan inte säga vad 
denna skillnad beror på, utan kan endast konstatera att den existerar.  

 

x Vilka olika faktorer kan påverka stundernas möjligheter till karriärsutveckling? 

 

I resultatet fann vi två faktorer som kan ha påverkat studenternas möjligheter till 
karriärsutveckling. En av de faktorer var sambandet mellan personer som i den tidigare 
studien ”De första bolognastudenterna” uppgav att de aktivt skulle försöka påverka sin 
utbildning och de personer som idag besitter en ledande befattning. Detta samband kan 
indikera på att individens personlighet påverkar framgången i arbetslivet, utifrån ett antagande 
om att studenterna som uppgav att de aktivt skulle försöka påverka sin utbildning har en 
proaktiv personlighet som då syftar till människor som försöker vara ett steg före och besitter 
en stabil benägenhet att ta egna initiativ. 

Den andra faktorn som kan ha påverkat studenternas möjligheter till karriärsutveckling var 
kön. Av de respondenter som hade en ledande befattning var det endast en tredjedel som 
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bestod av kvinnor. Resultatet visade även att det tog längre tid för kvinnorna att skaffa sig sitt 
första jobb efter examen och kvinnor är den grupp som haft mer svårigheter i att skaffa sig ett 
första jobb. Orsaken till dessa skillnader är svår att veta, men vårt resultat konstaterar att 
kvinnor och män inte har lika förutsättningar i arbetslivet. 
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6. Diskussion 
 
Vi fick tillgång till en databas som gjorde det möjligt att kontakta tidigare studenter från 
Högskolan i Halmstad. Detta gjorde det möjligt att göra ett större enkätutskick då vi hade 
samlad information om urvalet. Vi menar att vårt val av metod överensstämt med syftet med 
studien då vi har kunnat studera det vi syftade till att studera. I utförandet av 
enkätundersökningar förekommer det en risk med låg svarsfrekvens. Vi fick en svarsfrekvens 
på 55 % som vi anser oss nöjda med. Dock finns det ämnen som vi hade kunnat fördjupa oss 
ytterligare i om vi hade haft möjlighet till att komplettera enkätundersökningen med 
personliga intervjuer och haft mer resurser till detta.  
 
Ett av syftena med vår studie var att undersöka vilka kunskaper från högskolan som var 
viktiga i arbetslivet. Resultatet visade att respondenterna ansåg både de teoretiska och 
praktiska kunskaperna som användbara i deras arbetsliv. Dock upplevdes de teoretiska 
kunskaperna något mer betydelsefulla. Med stöd av valda teorier och tidigare forskning anser 
vi detta bero på att den teoretiska kunskapen är något mera bestående och oföränderligt, samt 
även mer applicerbar i olika typer av sammanhang. Den praktiska kunskapen är något som är 
mer föränderlig samtidigt som arbetsmarknadens krav också förändras vilket gör att de 
praktiska kunskaperna snabbt kan bli omoderna. Enligt Nilsson (2009) värderar 
arbetsmarknaden en mer praktisk och resultatorienterad kunskap och Nilsson menar att 
utbildningsystemet har en ovilja att anpassa sig till arbetsmarknadens efterfrågan. Trots detta 
upplever respondenterna att de teoretiska kunskaperna är i högre utsträckning mer användbara 
än de praktiska. Detta upplever vi motsägelsefullt, då respondenterna och högskolan 
samtycker med inte arbetsmarknadens värderingar. Kan det vara så att organisationer på 
arbetsmarknaden inte inser värdet i den teoretiska kunskapen. Organisationer är ofta 
resultatinriktade och vill ha en arbetstagare som är redo att prestera redan första dagen på 
arbetet och då anser att det är den praktiska kunskapen som är den mest effektiva.  
 
Vi har behandlat ämnen som berört respondenternas kunskaper, påverkansmöjligheter, 
upplevd status, karriärsutveckling och deras syfte med utbildningen. Överlag var vårt resultat 
väldigt positivt då majoriteten uppgav att de instämde helt eller delvis i väldigt stor 
utsträckning, vilket kan betyda att de är väldigt nöjda med sin arbetssituation och deras 
kunskaper från högskolan. Vi har även med i beräkningen att personer som är mindre nöjda 
med sitt resultat av utbildningen, valt att inte delta på grund av detta. Dock utgår vi ifrån att 
respondenterna representerar urvalet.  
Att resultatet överlag är väldigt positivt kan dels beror på att respondenternas utbildning gett 
möjlighet till ett bra arbete vilket också var deras syfte. Vi tror även att deras utbildning har 
ökat deras intellektuella förmåga och kritiska förhållningssätt vilket gör att individerna får en 
ökad förståelse för sin omvärld. Detta tror vi medför en personlig utveckling som gör att 
individerna upplever att de utvecklats som personer och kan känna ökad meningsfullhet, både 
i arbetslivet och i vardagen. Personer med ledande befattning uppgav i ännu högre 
utsträckning att kunskaperna från högskolan är användbara på olika sätt i arbetslivet, detta 
indikerar i en hög arbetstillfredsställelse. Vi tror att med en ledande befattning får individen 
möjlighet till högre påverkan och status vilket ökar den upplevda arbetstillfredsställelsen. En 
individ med ledande befattning har oftast större utrymme och befogenheter att använda sina 
kunskaper och vara med att påverka beslut. Vi tror att detta har en stor betydelse i varför 
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personer med ledande befattning har instämt helt eller delvis i högre utsträckning i alla våra 
påståenden.  
 
I vår studie framgick det ett intressant resultat i frågan om de viktigaste faktorerna för 
arbetstillfredsställelsen. Det skiljde sig förvånansvärt mycket mellan de olika befattningarna 
och vilka faktorer som ansågs viktigast. Personer utan ledande befattning uppgav kollegor 
som den viktigaste faktorn, medan personer med ledande befattning uppgav kollegor vara den 
minst viktiga faktorn. Detta tror vi beror på att vid en ledande befattning måste individen välja 
bort vissa faktorer för att ta sig fram i karriären. Det sociala kan behöva sättas åt sidan i 
förmån för arbetsposition och utvecklingsmöjligheter. Vi tror även att de med ledande 
befattning inte kan vara rädda för att trampa kollegor på tårna, vilket kan resultera i att 
kollegor inte upplevs lika viktiga. Relationer som kollegor utan ledande befattning skapar och 
upprätthåller kan vara svårt för de med ledande befattning att vara delaktiga i då det blir en 
hierarkisk klyfta. Vi upplever att dagens moderna organisationer ofta uppger bilden av en 
platt organisation, i den meningen att alla individer i ett företag ska kunna påverka och vara 
delaktiga. Vårt resultat indikerar ändå på att det är stor skillnad i arbetssituation mellan de 
olika befattningarna. Det framkom även att de flesta med ledande befattning är män vilket vi 
också tror påverkar resultatet. Vi tror att för män är det viktigare med de hårda värdena såsom 
arbetsposition och status medan kvinnorna värderar de mjuka värdena, som kollegor och 
socialt stöd, högre.  
 
Det mest häpnadsväckande resultat som framkom i vårt resultat var skillnaden mellan kvinnor 
och mäns möjligheter till karriärsutveckling. Av de respondenter som hade en ledande 
befattning var det endast en tredjedel som bestod av kvinnor. Detta tycker vi är upprörande då 
alla respondenter blev tillgängliga på arbetsmarknaden samtidigt och har likvärdiga 
utbildningar. Ändå skiljer det sig så pass mycket redan efter fem år. Frågan är då hur 
skillnaden ser ut om ytterligare fem år? Troligtvis kommer klyftorna att fortsätta öka, då 
skillnaden blir allt större ju högre upp i hierarkin man tittar, både i fråga om position och lön. 
Vi tror att de första fem åren för individerna i arbetslivet är väldigt viktiga, för att etablera sig 
och skapa goda förutsättningar i framtida arbetsliv. I vårt resultat ser vi att kvinnorna har 
svårare att etablera sig och utveckla sin karriär och vi kan då tyvärr konstatera att det 
fortfarande är väldigt svårt för en kvinna att göra karriär.  
 
 Frågor om jämställdhet och kön blir aldrig inaktuella på grund av att vi lever i ett samhälle 
präglat av maktordningar och diskriminering, vilket vi fortfarande ser år 2015 när dessa 
skillnader fortfarande består. Samhället har under en lång tid visat en medvetenhet om 
genustänk där många företag och organisationer säger sig arbeta aktivt med 
jämställdhetsfrågor. Trots detta förekommer det markanta ojämlikheter i flertal situationer. 
Till exempel i möjligheten att skaffa ett arbete efter examen, där männen i högre utsträckning 
hade fått ett arbete efter sex månader och kvinnorna har svårare att etablera sig på 
arbetsmarknaden. Den stora frågan är då vad det är som skapar dessa skillnader? I tidigare 
forskning som vi berört benämns en faktor vara att kvinnor är frånvarande från 
arbetsmarknaden under en längre period på grund av familjeförhållanden. Vi har undersökt 
personer som är relativt nyetablerade på arbetsmarknaden och kanske inte ens hunnit bilda 
familj och ändå uppstår dessa skillnader i ledande befattning, men också redan efter avslutad 
examen i form av att skaffa sig ett arbete, där man kan tänka sig att familjesituationen inte 
borde spela så stor roll. Detta anser vi tyda på att en kvinna redan från början av sin karriär 
möter motvind och måste prestera bättre för att nå likvärdiga möjligheter som en man. Detta 
påstående kan vi styrka ytterligare genom vårt resultat som visade att kvinnor hade bättre 
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betyg i gymnasiet och även i början av högskolestudierna men ändå hade svårare att få ett 
första jobb och utveckla sin karriär.   
Vi ställer oss då frågan vart dessa skillnader skapas och upprätthålls? Är det på individnivå, 
att det är på grund av att män väljer att rekrytera män. Eller att kvinnor inte tar för sig på 
arbetsmarknaden och väljer bort karriärsutveckling framför familjelivet. Dessa två påståenden 
används allt som oftast för att förklara ojämlikheten. Eller är det på grund av strukturer som 
finns i samhället och i organisationer som skapar och upprätthåller ojämlikheten i form av 
exempelvis i hur en chef förväntas vara som bygger på ett manligt ideal.  
Vi tror att oavsett om det är på individnivå eller strukturnivå grundar sig detta i olika 
förväntningar som finns på kvinnor och män som är svåra att definiera och där med också att 
bryta. Till exempel att män anställer män, beror det på förväntningar som finns eller grundar 
det sig i kompetens? Enligt vårt resultat har inte kompetens någon betydelse, då vi vet att 
kvinnorna har liknande kompetens om inte högre. Utan vi tror snarare att det beror på de olika 
förväntningar som finns hos en man och en kvinna, som gör att den som rekryterar ser 
mannen som det bättre alternativet.  
 

6.1 Förslag till vidare forskning 

Vi anser att det hade varit intressant att forska vidare kring skillnaden i de viktigaste faktorer 
för arbetstillfredsställelse mellan personer med ledande befattning eller ej. Resultatet visade 
stora skillnader och det hade varit mycket intressant att studera närmare vad dessa skillnader 
beror på. Även vad som ligger till grund för dessa skillnader, om det beror på befattningen i 
sig och organisatoriska strukturer eller om det är personliga egenskaper som har betydelse. 
Samt studera närmare på om dessa olika värderingar av arbetstillfredsställelse får några 
konsekvenser mellan chef och medarbetare.  
 
Med grund till vad vårt resultat i skillnader mellan kvinnor och mäns möjligheter till 
karriärsutveckling vill vi lyfta genusfrågan på arbetsmarknaden ytterligare.  Även om det 
finns mycket forskning kring genus på arbetsmarknaden så är det ett ämne som fortfarande 
behöver utvecklas och arbeta vidare med. Detta för att aktivt arbeta mot en mer jämställd 
arbetsmarknad.  
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Bilaga Enkät  

Användningen av kunskaperna från högskolan i arbetslivet 
 
Vi är två studenter som går på Högskolan i Halmstad på Arbetsvetenskapliga programmet. Vi 
utför just nu vår C uppsats och hade varit väldigt tacksamma om du vill vara en del i denna 
studie.  
 
Vår studie bygger på en tidigare studie som heter ”De första Bolognastudenterna – om 
aktörskap, yrkesorientering och bildning i programutbildningar” som du deltog i under din 
studietid på Högskolan i Halmstad.  
 
Syfte med vår studie är att undersöka hur du anser att du har användning av dina kunskaper 
från högskolan i ditt nuvarande yrkesliv. Frågorna kommer att handla om din arbetssituation 
och hur du ser på dina kunskaper från din utbildning. Denna studie riktar sig till dig som är 
ute på arbetsmarknaden, har du för tillfället inget arbete behöver du inte besvara denna 
enkät.   
Dina svar kommer att behandlas konfidentiellt, det är endast vi två studenter samt handledare 
som kommer ta del av dina svar och veta vem du är. Det kommer även finnas en handskriven 
kontrollsiffra i på ditt svarskuvert, detta har vi för att vid påminnelse se vilka som har svarat 
på enkäten och därmed undvika påminnelser. Vi har bifogat ett kuvert som du kan lägga den 
färdiga enkäten i som kommer att skickas till vår handledare Jonas Carlsson.  
 
Alla svar kommer att redovisas på gruppnivå och inga svar kommer att kunna härledas till dig 
personligen.  
 
Har du några frågor kring studien är du välkommen att kontakta oss på någon av 
mejladresserna  
 
nadper12@student.hh.se eller thekiv12@student.hh.se  
 
 
 
 
 

Tack på förhand! 
 
Nadja Persson & Therese Kivinen  
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Nedan följer ett antal frågor och påståenden som handlar om ditt arbete och din syn på din 
kunskap från högskolan. Frågorna ska besvaras med ett svarsalternativ, om inget annat anges.  
 
 
 

1.  Kön: 
 
☐ Kvinna  ☐ Man 

 
2. Ålder: ___________ 
 

3. Har du ett arbete som ligger i linje med din utbildning? 
 
☐ Ja 
☐ Nej 

 

4. Har du läst något ytterligare efter din kandidatexamen? 
 
☐ Fristående kurser 
☐ Magister/Master 
☐ Forskarutbildning 
☐ Nej 

 

5. Är din anställning på heltid eller deltid? 
 
☐ Heltid 
☐ Deltid, ange i  _____ % 
 

6. Vad har du för anställningsform? 
 

☐ Provanställning 

☐ Visstidsanställning 

☐ Projektanställning 

☐ Vikariat  
☐ Tillsvidare 
 
 
7. Innefattar din nuvarande anställning en ledande befattning? 
 
☐ Ja 
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☐ Nej 
 
 
8. Hur många gånger har du bytt tjänst sen din examen? (kan vara inom 
samma företag) 
 
______________ gånger 
 
9. Hur lång tid tog det att få ett arbete som är i linje med din utbildning efter 
examen? 
 
_____________ månader 
 

10. Hur länge har du arbetat på din nuvarande arbetsplats? 
 
_____________ månader 
 

11.  Arbetar du inom offentlig eller privat sektor? 
 
☐ Offentlig sektor 
☐ Privat sektor 
 

12.  Det kan finnas flera anledningar till att studera på högskola/universitet. 
Vad var ditt huvudsakliga syfte med din högskoleutbildning? 
(Ange ett alternativ) 
 
☐ Jag ville förbättra mina möjligheter för mitt framtida arbetsliv 
☐ Jag ville försäkra mig om en trygg framtid 
☐ Jag ville utvecklas som person 
☐ Jag ville öka mina kunskaper i den valda utbildningen 
 

 
Nedan följer en rad påståenden som vi vill du att ska ta ställning till. Vi har valt att dela upp 
kunskap i två olika kategorier som är teoretisk kunskap som innebär kunskap som information 
och fakta, och praktisk kunskap som syftar på kunskap som utförande och omdöme. 
 

13. Jag upplever att jag har användning av mina kunskaper från högskolan i mitt 
arbetsliv 
 
☐ Instämmer helt ☐ Instämmer delvis ☐ Instämmer inte alls ☐ Vet ej 
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14. Jag upplever att mina förväntningar och syfte med min utbildning har uppfyllts 
 
☐ Instämmer helt ☐ Instämmer delvis ☐ Instämmer inte alls ☐ Vet ej 
 

15. Jag upplever att jag har störst nytta av mina teoretiska kunskaper från utbildningen 
 

☐ Instämmer helt ☐ Instämmer delvis ☐ Instämmer inte alls ☐ Vet ej 
 

16. Jag upplever att jag har störst nytta av mina praktiska kunskaper från utbildningen 
 
☐ Instämmer helt ☐ Instämmer delvis ☐ Instämmer inte alls ☐ Vet ej 
 
 

17.Jag upplever att mina kunskaper från högskolan har gett mig möjlighet till 
karriärsutveckling 
 

☐ Instämmer helt ☐ Instämmer delvis ☐ Instämmer inte alls ☐ Vet ej 
 

18. Jag upplever att mina kunskaper från högskolan tas tillvara av min arbetsgivare 

☐ Instämmer helt ☐ Instämmer delvis ☐ Instämmer inte alls ☐ Vet ej 
 
 
19. Jag upplever att mina kunskaper från högskolan ger möjlighet till påverkan på min 
arbetsplats 

☐ Instämmer helt ☐ Instämmer delvis ☐ Instämmer inte alls ☐ Vet ej 
 
20. Jag upplever att mina kunskaper från högskolan ger mig möjlighet att vara med och 
utveckla min arbetsplats 

☐ Instämmer helt ☐ Instämmer delvis ☐ Instämmer inte alls ☐ Vet ej 
 
21. Jag upplever att jag kan tillföra kunskaper jag fått från högskolan på min 
arbetsplats 
 

☐ Instämmer helt ☐ Instämmer delvis ☐ Instämmer inte alls ☐ Vet ej 
 

22. Jag upplever att mina förslag och åsikter ger verkan på arbetsplatsen 

☐ Instämmer helt ☐ Instämmer delvis ☐ Instämmer inte alls ☐ Vet ej 
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23. Jag upplever att mina förslag och åsikter efterfrågas på min arbetsplats 
 

☐ Instämmer helt ☐ Instämmer delvis ☐ Instämmer inte alls ☐ Vet ej 
 

24. Jag upplever att min utbildning har bidragit till att jag har en högre status på 
arbetsplatsen 

☐ Instämmer helt ☐ Instämmer delvis ☐ Instämmer inte alls ☐ Vet ej 
 

25. Jag upplever att jag har ett kritiskt förhållningssätt till mina dagliga arbetsuppgifter 

☐ Instämmer helt ☐ Instämmer delvis ☐ Instämmer inte alls ☐ Vet ej 
 
26. Jag anser att de faktorer som spelar störst roll för min tillfredsställelse på 
arbetsplatsen är  
 

(Kryssa i max 3 alternativ)  

☐ Arbetsposition 

☐ Kollegor 

☐ Livsstil 

☐ Lön/förmåner 

☐ Utvecklingsmöjligheter  

☐ Yrkesstolthet 

☐ Meningsfullhet 

☐ Påverkansmöjligheter  
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