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Sammanfattning

Den här studien behandlar anställningsbarhet och vad studenter gör för att stärka den samt 
vilka kompetenser som studenterna anser vara sina främsta. Studien har utgått från studenter 
vid utbildningen Systemvetenskap  vid Uppsala universitet. Den har baserats på två 
frågeställningar som lyder “Vilka metoder använder studenter för att stärka sin 
anställningsbarhet och vad är syftet med dem?” och “Vilka erhållna kompetenser under 
studietiden bedömer studenter som sina främsta?” Empirin har inhämtats från åtta kvalitativa 
intervjuer med studenter som studerar sitt  sista år vid utbildningen. Materialet har analyserats 
med hjälp av tidigare forskning och olika teorier om lärande. De teorierna är formellt och 
informellt  lärande samt erfarenhetsbaserat lärande av Kolb och Dewey. Studiens resultat har 
visat att den akademiska utbildningen är den mest  betydande grundkompetensen för 
anställningsbarhet, men samtidigt är det nödvändigt  att engagera sig i något utanför studierna. 
Det man gör vid sidan av studierna är det som särskiljer studenterna från varandra. Då alla 
studenter som har läst vid programmet har samma formella kompetens, gör aktiviteter utanför 
programmet att man utmärker sig i rekryteringsprocesser.  

Nyckelord: Anställningsbarhet, anställningsbar, anställningsbarhet i högre utbildning, 
karriärsambitioner. 
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Abstract

This study deals with the topic of employability for the students at the information Systems 
Science in Uppsala with regard to what students are doing to actively increase their 
employability  as well as what competencies students consider to be their principal. The study 
is based on two issues that reads "What methods allow students to enhance their employability 
and what is the purpose of them?" and "what are the skills obtained during the study period 
assesses students as their primary?"  Empirics is obtained from eight qualitative interviews 
with students studying their last  year towards a bachelor of science in information systems at 
Uppsala University. The gathered material is analysed on the basis of previous research on the 
subject as well as three theories of learning. They are experiential learning by Kolb and 
Dewey, formal learning and informal learning. The results show that formal education is the 
most important basis on which to be employable, but at the same time, it is important to 
engage in any activities outside the studies. What you do outside of the program separates the 
students from each other.  Since everyone attending the bachelors program have the same 
formal competencies, extracurricular activities make one stand out in the recruiting process.

Keywords: Employability, employable, employability in higher education, career aspirations. 
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Vi skulle vilja ta tillfället i akt att tacka alla intervjupersoner som har medverkat i vår studie. 
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1. Inledning

Det här arbetet behandlar anställningsbarhet och det kommer att undersöka studenters syn på 
anställningsbarhet ur ett arbetslivspedagogiskt perspektiv. Begreppet betonar individens 
förmåga att vara anställningsbar och har blivit ett modeord inom utbildnings- och 
arbetsmarknadspolitik (Fogde, 2011). För att stärka sin anställningsbarhet behöver 
högskolestudenter utöver den akademiska utbildningen även bygga erfarenheter och utveckla 
kompetenser genom aktiviteter vid sidan av studierna (Thompson, Clark, Walker & Whyatt, 
2013). 

En individ är anställningsbar om hon eller han har den kompetens och erfarenhet som 
krävs för att få anställning på arbetsmarknaden. Vad som krävs för att en individ 
ska vara anställningsbar kan variera till exempel i form av kompetens, 
flexibilitet, utvecklingsförmåga och olika typer av personliga egenskaper. 
(Sveriges akademikers centralorganisation, 2016). 

I dagens konkurrenskraftiga och tävlingsinriktade arbetsmarknad har anställningsbarhet och 
lärande hamnat i fokus. Lärande benämns som en viktig faktor och nödvändigt  för att kunna 
vara anställningsbar (Garsten & Jacobsson, 2002). Det har utöver att vara ett  ord för 
arbetsförmåga även blivit synonymt med livslångt lärande (Fogde, 2011). Det ställer nya krav 
på individen på en arbetsmarknad som har genomgått stora förändringar. Att fastställa 
anställningsbarhet hos individer uppstod i en tid av arbetsbrist i början av 1900-talet. Syftet 
var att särskilja den arbetsföra delen av befolkningen från de som inte ansågs kunna bidra som 
arbetskraft och en bedömning skedde utefter individers ålder, hälsa och arbetsvilja. Synsättet 
förändras under 1950-1960-talen till att betrakta individer som mer eller mindre 
anställningsbara. Först i början av 1980- och 1990-talet implementeras begreppet livslångt 
lärande och anställningsbarhet knöts samman med flexibilitet, entreprenörskap, 
anpassningsbarhet, hälsa, jämlikhet och jämställdhet (Garsten et al. 2002; Sparrhoff, 2016). 

Det har skett en förskjutning av anställningsbarheten från ett kollektivt ansvar hos 
samhällsinstitutionerna till att idag vara individens eget ansvar (Sparrhoff & Fejes, 2016). 
Förskjutningen förklaras av en flexibel och global arbetsmarknad (Garsten & Jacobsson, 
2004). Införandet av Bolognaprocessen som är ett europeiskt  samarbete har bidragit till att 
medvetenheten över den egna anställningsbarheten har ökat. Det syftar till att främja rörlighet 
och anställningsbarhet mellan länder och samarbetet underlättar för studenter och 
arbetssökande akademiker att röra sig över nationsgränserna i Europa (Sparrhoff 2016; 
Universitets- och högskolerådet, 2015). 

Både de akademiska meriterna och aktiviteterna utanför studierna formar i hög grad
anställningsbarheten (Tomlinson, 2008). Utöver den formella kompetensen har det 
uppkommit andra ideal som att vara initiativtagande och ha sociala egenskaper. 
Arbetssökande och utformning av CV har utvecklats till att utvärdera sin egen personlighet 
och kompetens i relation till egenskaper som stämmer överens med ett ideal. Det innebär att 
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individen förväntas ”vara sig själv” och samtidigt  anpassa sig efter ideal som att vara 
initiativtagande, flexibel och stresstålig. I allt  högre utsträckning handlar det om att kunna 
marknadsföra och sälja in sig själv, inte bara om arbetsförmågan, samt att framhålla den 
formella utbildningen som merit. Bilden av hur individen ska vara som arbetstagare har 
konstruerats med fokus på flexibilitet i arbetsuppgifter och på arbetsmarknaden, men särskilt 
individens eget ansvar att göra sig anställningsbar (Fogde, 2014). 

Den här studien syftar till att  undersöka hur högskolestudenter upplever sin egen 
anställningsbarhet samt vad och hur de aktivt  gör för att stärka den och göra sig till attraktiva 
arbetstagare på arbetsmarknaden efter avslutade studier. Studien kommer att omfatta studenter 
som är i slutet av sin högskoleutbildning. En avgränsning har gjorts mot studenter som 
studerar sitt sista studieår vid kandidatprogrammet systemvetenskap. Studien syftar inte till att 
ge en generell syn över vad för metoder studenter använder, utan vilka vägval enskilda 
studenter göra för att bygga meriter och stärka sin egen anställningsbarhet.
Studien kommer syftar till att bredda arbetslivspedagogiken genom att ge ett  nytt perspektiv 
på studenters anställningsbarhet. 

1.1 Syfte

Syftet med den här studien är att undersöka hur systemvetarestudenter arbetar för att stärka 
sin anställningsbarhet under studietiden och vilka meriter de anser som sina främsta.

1.2 Frågeställning
Utifrån det valda ämnet har vi valt att fokusera på två frågeställningar. 

· Vilka metoder använder systemvetarestudenter för att stärka sin anställningsbarhet och 
vad är syftet med dem?

· Vilka erhållna kompetenser under studietiden bedömer systemvetarestudenter som 
sina främsta? 
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2. Tidigare forskning

I kommande avsnitt  avser vi att ge en introduktion av tidigare forskning som behandlat 
anställningsbarhet. Vi har fokuserat på forskning som behandlar anställningsbarhet utifrån vad 
som stärker den egna anställningsbarheten. 

Introduktionen av tidigare forskning är baserad på både nationell och internationell forskning. 
Vid bearbetningen av det insamlade materialet kring anställningsbarhet fanns få studier som 
bedrivits inom svensk forskning. Ett flertal studier som behandlar fenomenet har dock 
bedrivits vid olika universitet i Storbritannien. Några av dessa har valts ut och kommer att 
behandlas för att ge en introduktion till forskningsämnet. För att få en övergripande bild av 
materialet har det tematiserats till fyra teman: att anpassa sig till normen, olika sätt att 
påverka sin anställningsbarhet, personlig utveckling och självförtroende och faktorer på 
anställningsbarhet. 

2.1 Sökprocessen

I sökarbetet  för att finna relevanta artiklar och tidigare forskning för det fenomen som ska 
undersökas användes Uppsala Universitetsbibliotek och ämnesguiden Utbildningsvetenskap 
och pedagogik. De databaser som har använts är ERIC och Google scholar. De sökord som 
användes i den tidiga sökprocessen var anställningsbarhet, employability, employable, 
employability in higher eduvation and career aspiration. Kombinationer som användes senare 
för att finna forskning inriktad på fenomenet var anställningsbarhet + student, employability 
+ studenter, employability + student + career aspirations. 

2.2 Att anpassa sig till normen

Arbetssökandet har skapat normer för hur en ideal arbetstagare ska vara, betonas av Fogde 
(2011) i studien Att göra sig anställningsbar. Att ha ett väl utformat CV och vara väl 
förberedd inför arbetsintervjuer är en trygghet och ett viktigt led inför processen att söka 
arbete och möta arbetsmarknaden efter avslutade högskolestudier. Det är av stor betydelse för 
studenter att marknadsföra sig och forma den egna anställningsbarheten för att  processen ska 
bli framgångsrik. Förberedelser är ett viktigt led i arbetssökandet och information om vilka 
egenskaper samt färdigheter arbetsgivare söker hämtas från olika källor vid konstruktion av 
CV och inför arbetsintervjuer (Fogde, 2011).
 
Fogde (2011) lyfter fram två generella inställningar bland studenter till att marknadsföra sig 
och hur de anser att presentationen för arbetsgivare bör gå till. Det handlar om att antingen 
beskriva sig själv och de egna egenskaperna utifrån den egna uppfattningen, eller att utgå från 
en norm om vilka egenskaper som är särskilt  viktiga att  betona och eftertraktade vid 
arbetssökande och därefter anpassa sig utefter dem. Kvinnliga studenter tenderar att arbeta 
mer aktivt för att uppnå ett ideal och anpassa sig till normen för att marknadsföra sig själv. 



10

Bland manliga studenter upplevs vikten av att  finna en balans mellan att  ta för sig och framstå 
som ödmjuk samt att framstå som ärlig i situationer av arbetssökande som betydelsefullt 
(Fogde, 2011).  

2.3 Olika sätt att påverka sin anställningsbarhet

Det finns olika tillvägagångssätt att påverka sin anställningsbarhet. För att tydliggöra 
forskningen har den delats in i underteman som är den formella utbildningens inverkan, den 
formella utbildningens inverkan och hur studenter ser på att prioritera den formella 
utbildningen. 

2.3.1 Den formella utbildningens inverkan

Medvetenheten över sin egen anställningsbarhet och möjligheterna som finns för att stärka 
den har ökat bland studenter. I studien Who is responsible for employability? Student 
perceptions and practices beskrivs hur studenter aktivt tar eget ansvar för att  höja sin 
anställningsbarhet. Studien genomfördes med ett högt antal deltagare och behandlade hur 
studenter gjorde för att vara anställningsbara på arbetsmarknaden. Studenter är positiva till att 
ha andra sysselsättningar än studierna och en stor del har aktiviteter utanför de akademiska 
studierna som är medvetna val för att  stärka sin anställningsbarhet (Amaral, Sin & Tavares, 
2016).

De akademiska meriterna och aktiviteterna utanför studierna formar i hög grad 
anställningsbarheten. De akademiska meriterna är den allra viktigaste komponenten och är en 
förutsättning för att vara anställningsbar. Att investera i en akademisk utbildning innebär även 
en fördel i konkurrensen på arbetsmarknaden. Dock har de akademiska meriternas betydelse 
för formande av anställningsbarhet minskat och är inte alltid tillräckliga för att konkurrera om 
arbeten efter avslutade studier. Arbetsgivare efterfrågar ofta mer än den formella utbildningen 
och när många har liknande akademiska meriter i en rekryteringsprocess blir de andra 
meriterna utöver studierna det som särskiljer kandidaterna. Betydelsen av att  ha andra meriter 
har ökat och blivit till fördelar i konkurrensen vid rekryteringsprocesser (Tomlinson, 2008).

2.3.2 De informella meriternas inverkan 

Anställningsbarheten innebär utöver den formella utbildningen även prestationer och 
aktiviteter utanför studierna som utvecklar färdigheter och ger erfarenhet. Aktiviteterna vid 
sidan av studierna är även en metod för att visa de personliga egenskaperna i ett CV. Ett 
innehållsrikt CV är ett viktigt verktyg för att visa potential, kompetens och personliga 
egenskaper. Att studera vid ett lärosäte med högt anseende eller erhålla höga betyg är andra 
strategiska val för att förvärva konkurrensfördelar vid arbetssökande och stärka sin 
anställningsbarhet (Tomlinson, 2008).
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Det finns en stark motivation och vilja bland studenter att göra något utöver den formella 
utbildningen för att  utveckla färdigheter och få erfarenheter. Aktiviteter i kombination med 
studierna är förenat med både nytta och nöje. Det ger ekonomiska fördelar, erfarenhet och 
ökad kompetens. Det har även betydelse för självförtroendet genom att bevisa de egna 
färdigheterna för sig själv och andra. De vanligaste aktiviteterna att engagera sig inom utanför 
studierna är enligt Thompson, Clark, Walker & Whyatt  (2013) sport, föreningsengagemang, 
volontärarbete och betalt extraarbete. Aktiviteterna har betydelse för anställningsbarheten och 
det finns en medvetenhet i att välja aktiviteter som har direkta samband med eller ger 
erfarenheter som är relaterade till karriärsmålen och som är betydelsefulla på ett CV 
(Thompson et al., 2013). 

Det är nödvändigt att göra strategiska val för att kombinera aktiviteter och studier. Att vara 
föreningsengagerad är både stressigt  och kan gå ut över studierna, men är en värdefull merit. 
Det gäller även extraarbete som är relaterat till karriärsambitionerna. Det  ger specifika 
kompetenser som inte den formella utbildningen ger. De aktiviteter som utvecklar den 
personliga kompetensen i förhållande till karriärsambitioner har störst inverkan på 
anställningsbarheten (Thompson et al., 2013). Clark, Marsden, Whyatt, Thompson & Walker 
(2015) framhäver att det finns ett direkt samband mellan aktiviteter vid sidan av studierna och 
anställningsbarheten. Vad för aktivitet eller engagemang som utövas har mindre betydelse. 
Det huvudsakliga är vad för kompetens och erfarenhet det ger och hur de presenteras på ett 
CV och vid en rekrytering. Betydelsefulla faktorer är även att kunna visa på ett  personligt 
engagemang till aktiviteten och förmågan att  ta egna initiativ, vilket inte är relaterat till en 
särskild aktivitet eller engagemang. En stor variation av olika aktiviteter utanför studierna 
som fritidsintressen, praktik, resande, föreningsengagemang, volontärarbete och avlönat 
extraarbete ger positiva effekter på anställningsbarhet (Clark et al., 2013).

Att bygga meriter utanför den akademiska utbildningen har positiva effekter för både den 
första anställningen efter examen och även långverkande effekter för karriären och som 
yrkesverksam. De meriter som erhålls under studietiden definierar ens ambitioner och 
påverkar anställningsbarheten under en längre tid. De aktiviteter som har flest positiva 
effekter för anställningsbarheten och vidare i karriären är föreningsengagemang, sport, 
volontärarbete och betalt arbete för att  få arbetslivserfarenheter. Även aktiviteter som inte har 
anknytning till förväntade anställningar efter examen kan ge positiva effekter som stärkt 
självförtroende vilket kan vara användbart vid arbetsintervjuer (Clark et al., 2013).

Gbadamosi, Evans, Richardson & Evans (2015) betonar i studien Employability and students 
part-time work in the UK: does self efficacy and career aspiration matter att det finns ett 
starkt samband mellan deltidsarbete och karriärsambitioner. Studenter som har ett 
deltidsarbete vid sidan av studierna, och tar vara på möjligheten att  kombinera arbete och 
studie, har även höga karriärsambitioner och arbetar aktivt med att stärka sin 
anställningsbarhet. Det finns även ett samband mellan studenters självförtroende och självtillit 
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till att lyckas på arbetsmarknaden och karriärsambitioner. Deltidsarbete utvecklar personliga 
kompetenser och egenskaper vid sidan om de kunskaper som erhålls genom den akademiska 
utbildningen och förbättrar möjligheterna för karriären. En stor andel av högskolestudenter 
anser även att tur är starkt  bidragande för och påverkar möjligheten för anställning efter 
studierna. Akademiska framgångar uppkommer inte av tur men möjligheten att få en 
anställning efter studierna kan bero på det (Gbadamosi et al., 2015).

2.3.3 Hur studenter ser på att prioritera den formella utbildningen

Att inte ha aktiviteter som ett extra jobb vid sidan av studierna är också ett strategiskt val för 
att påverka sin anställningsbarhet. Det handlar ofta om att prioritera goda studieresultat för att 
stärka sin anställningsbarhet (Thompson et al. 2013). Studenter som inte arbetar vid sidan av 
studierna motiverar det med tidsbrist och att de inte vill bli distraherade utan kunna fokusera 
på studierna då det tar mycket tid av studierna (Gbadamosi et al., 2015). Clark et al. (2013) 
framhäver att det även kan förklaras med bristande självförtroende eller att aktiviteter vid 
sidan om studierna inte har någon betydelse för möjligheten till anställningen efter 
högskolestudier.   

2.4 Personlig utveckling och självförtroende

Meriter vid sidan av högskolestudier har utöver god inverkan på anställningsbarheten även 
positiva effekter för den personliga utvecklingen och självförtroendet. Det har betydelse för 
självförtroendet genom att bevisa sina egna färdigheter för sig själv och andra. Att ha 
aktiviteter vid sidan av studierna ger personlig utveckling och höjt självförtroende. Aktiviteter 
vid sidan av studierna har positiv påverkan på anställningsbarheten, den sociala förmågan och 
självförtroendet (Thompson et al., 2013; Clark et al, 2013). Det finns även ett samband mellan 
studenters självtillit till att lyckas på arbetsmarknaden och karriärsambitioner. (Gbadamosi et 
al., 2015). Sociala och kommunikativa kompetenser samt självförtroende och självtillit 
utvecklas i högre grad vid olika aktiviteter än akademiska studier. Även aktiviteter som inte är 
relaterade med en kommande anställning, som sport, fritidsintressen och resande, har goda 
effekter på självförtroendet och den personliga utvecklingen, vilket är viktigt vid en 
arbetsintervju (Clark et al, 2013).

2.5 Faktorer för anställningsbarhet

King (2004) betonar vikten av career self-management eller karriärförvaltning på svenska. 
Det här innebär vad en person själv gör för att stärka sin anställningsbarhet. Karriärsförvalting 
kan hanteras på tre sätt. De är positionering, influenser och gränshantering. Det här innebär 
hur en person positionerar sig själv i en situation eller ett företag för att göra sig själv 
attraktiv, hur personen influeras och hur den skapar gränser vid utförande av en uppgift. De 
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här aspekterna tar personen i beaktning för att hantera en uppgift, till exempel för att göra sig 
anställningsbar. Karriärsförvaltning eller “career self-management” är mycket viktigt då 
samhället genomgår ständiga förändringar samt kräver nya egenskaper och kunskaper (King, 
2004). 

I studien Defining and Measuring Employability framhåller Harvey  (2001) att då 
anställningsbarhet kan ses som flera olika delar kan det bli otydligt och oförklarligt då det är 
svårt att mäta. Vem som anses vara anställningsbar är varierande men betydande faktorer är 
personens kunskaper och att ha en utbildning från ett  universitet eller högskola. 
Arbetsmarknaden har mindre tid och resurser för att specificera vad en person faktiskt kan 
utan är istället intresserade av personens kompetens och vad som gör kandidaten 
anställningsbar. 

För att förtydliga vad den individuella anställningsbarheten är kan den betraktas ur fem 
perspektiv. De är Job type, Timing, Attributes on recruitment, Further learning, Employability 
skills. Följande perspektiv presenteras nedan: 
Job type - anställningsbarhet kan ses som möjligheten att få ett  bra jobb med fast anställning. 
Timing - det är viktigt att få ett jobb inom en viss tidsrymd eller tidpunkt. 
Attributes on recruitment - vilka attribut som kan vara aktuella vid eventuell anställning. 
Further learning - lärandet kan betraktas som livslångt och en ständigt pågående process. 
Många arbetsgivare värdesätter personer som vill fortsätta att utvecklas.
Employability skills - vilka attribut och kunskaper som är viktiga och bidrar till möjligheterna 
att få ett framtida arbete (Harvey, 2001). 

2.6 Sammanfattning av tidigare forskning 

Medvetenheten över att ge sig själv ett bra utgångsläge på arbetsmarknaden efter avslutade 
högskolestudier har ökat bland studenter. Allt fler är införstådda i att olika aktiviteter utanför 
studierna har betydelse för en framtida anställning. Det finns ett direkt samband mellan 
aktiviteter vid sidan av studierna och anställningsbarheten. De vanligaste aktiviteterna att 
kombinera studier med är betalt extraarbete, föreningsengagemang, ideellt  arbete i en förening 
eller volontärarbete. Det är sådana meriter som särskiljer kandidater när flera med liknande 
bakgrund och färdigheter konkurrerar i en rekryteringsprocess. Att ha haft andra 
sysselsättningar utanför studierna under studietiden har inte enbart  goda effekter för det första 
arbetet efter studierna utan har även långverkande effekter. De meriter som byggs upp under 
studietiden kan öka chanserna att få ett  första kvalificerat arbete men kan även ha effekter en 
tid framåt och påverka hur karriären kommer att utforma sig. Att  arbeta extra eller att ha ett 
förtroendeuppdrag i en förening är krävande och tar tid från studierna men är värdefulla 
meriter. Trots de många fördelarna framställs fortfarande den formella utbildningen som det 
mest betydelsefulla för möjligheterna på arbetsmarknaden. En stor andel av högskolestudenter 
väljer att ha andra aktiviteter och engagemang vid sidan av studierna, men vissa väljer att 
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fokusera på den formella utbildningen. De här studenterna betonar att den formella 
utbildningen är den kompetensen och den merit som är avgörande för ett kvalificerat arbete 
efter avslutade studier. Att arbeta extra och engagera sig i förtroendeuppdrag vid sidan om 
studierna tar både tid och fokus. Det är svårt att kombinera med heltidsstudier och ta examen 
med höga betyg. Arbetssökande har även skapat normer för hur en idealistisk arbetstagare bör 
vara. Det gör det viktigt att marknadsföra sig och forma den egna anställningsbarheten.

Den här studien syftar till att addera kunskap inom synen på anställningsbarhet då det finns 
avsaknad inom tidigare svensk forskning. De studier som har bedrivits på kandidatnivå har 
fokuserat på hur studenter upplever sin anställningsbarhet. Det här skiljer sig från vårt  syfte då 
vi med vår studie vill undersöka vilka metoder systemvetarestudenter använder för att stärka 
och göra sig mer anställningsbara. 
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3. Teoretiska utgångspunkter

I det här kapitlet kommer ett antal teorier presenteras som är relevanta för hur den enskilda 
individen tillgodogör sig kunskap. Den formella utbildningen bidrar med direkt kunskap, men 
för att få den bredare och mer alldagliga kunskapen krävs aktivt arbete för att lära sig genom 
erfarenheter. De teorier som kommer att behandlas är det formella lärandet, det  informella 
lärandet samt  det erfarenhetsbaserade lärandet. Vi vill undersöka det formella lärandet  då det 
är aktuellt eftersom vi undersöker personer som deltagit i just formellt lärande i form av 
universitetsutbildning och samtidigt det informella lärandet då systemvetarestudenterna får 
kunskaper informellt genom extraarbeten och engagemang i olika föreningar. 

Lärande i arbetslivet indelas i två delar, det  formella och det informella lärandet, eller icke-
formellt lärande. Större delen av allt  lärande som sker är informellt lärande och är ofta 
erfarenhetsbaserat. Det formella lärandet är planerat  och målinriktat. För arbetslivet är det 
lärandet som inte är planerat och målinriktat utan det informella lärandet det viktigaste. 
Det informella lärandet sker parallellt med arbete, andra aktiviteter och har andra syften än 
lärande. Det sker oftast omedvetet och som en sidoeffekt av själva arbetet eller aktiviteten. 
Det formuleras även som arbetsplatslärande (Granberg, 2014).

3.1 Formellt lärande

Formellt lärande inkluderar ofta tre distinkta delar. Hager (2012)  definierar den första delen 
som att det  finns en bestämd läroplan eller en strukturerad läroplan. För det andra är det att 
det lärs ut av en tilldelad lärare eller grupp av lärare och för det tredje sker lärande utifrån den 
enskilda eleven med olika kunskaper som certifieras på något sätt. Formellt  lärande är den 
sortens lärande som sker i en fixerad kontext på en institution, så som gymnasium, universitet 
eller högskola. Lärandet följer ett specifikt ramverk som kräver viss fysisk närvaro där man 
förväntas lära sig det som läraren förmedlar. Därför kan det sägas att lärandet sker under 
kontroll av institutionen. I tidiga samhällen där man inte hade några fasta institutioner för 
lärande skedde lärandet uteslutande i informella sammanhang där kunskaper blev 
livsavgörande. När samhällena utvecklades så utvecklades även kunskapen att föra sin 
kunskap vidare. Då kunde man utveckla det formella lärandet där det skedde i grupp och 
under specifika former. Det gav således upphov till det senare akademiska samhället  med 
institutioner för lärande (Hager, 2012).

3.2 Informellt lärande

Informellt lärande definieras som det lärande som sker under obestämda former. Det innebär 
att  lärande sker omedvetet och inte under bestämda former, som vid skola och universitet. 
Hager (2012) skriver att informellt lärande är väldigt brett  och kan innehålla enormt olika 
kunskaper. Informellt lärande klassas som en instans där max två av de tre kraven på 
formellt lärande enligt stycket ovan uppfylls. Kraven som är beskrivande för formellt lärande. 
Det kan till exempel vara vuxenkurser i något ämne där man följer en läroplan men inte har 
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någon formell utvärdering av vad studenten faktiskt lär sig. Informellt  lärande kan även 
erhållas från livserfarenheter. Man kan alltså erhålla sig kunskaper genom att leva ett långt 
och innehållsrikt liv. Lärande på det här sättet kan ske genom aktiviteter, de kan vara hobbys, 
deltagande i sport och genom hantverk. Hager (2012) beskriver också att  informellt lärande 
inte behöver vara en konkret kunskap, utan kan vara något man lär sig för att  hantera en 
situation. Personer som lever ett stressigt liv lär sig hur de ska hantera stress och osäkerhet. 
Informellt lärande kan då ses som både nödvändigt och väldigt användbart. Informellt lärande 
är alltså den kunskap  vi förskaffar oss när vi inte deltar i specifika lärosituationer. Det innebär 
kunskaper som vi kan ha nytta av hela livet och som inte direkt  behöver vara knutet till ett 
sammanhang. 

3.3 Erfarenhetsbaserat lärande

“Learning By Doing” är ett världskänt begrepp som vida förknippas med John Dewey. Dewey 
var en filosof som trodde och levde mycket efter sitt myntade begrepp om att lärande sker via 
praktiska övningar och reflektion. Efter praktiska övningar och reflektion skapas erfarenhet 
(Burman, 2014).

Erfarenhetsbaserat lärande är en teori som härstammar från teoretikern och psykologen David 
Kolb. Med erfarenhets- eller så kallad experiential learning avses ett lärande där man tar 
utgångspunkt i det som är konkret eller det upplevda (Egidius, 2008). I Kolbs teori om 
lärocirkeln beskrivs hur lärande består av fyra steg. Steg ett börjar med ett aktivt 
experimenterande som kan ge konkreta upplevelser av vad som händer när man handlar 
utifrån befintlig kunskap och erfarenhet. Steg två säger att detta leder till reflekterande 
observation där man på ett kreatvit sätt reflekterar över situationen. I steg tre går det över i 
abstraktion som kan leda till begrepps- och teoribildning i form av till exempel 
sammanfattning av iakttagelser som bildar allmänna begrepp och regler. Fjärde och sista 
steget blir sedan att man kan börja tillämpa de nyskapade begreppen och reglerna i praktiska 
och riktiga situationer (Egidius, 2008). Även John Dewey resonerade i samma banor då han 
ansåg att  teori, praktik och reflektion var begrepp som skulle hänga ihop då det kunde bli till 
nytta och ha en viss verklighetsanknytning. Dewey ansåg att begreppet erfarenhet eller 
experience var centralt tillsammans med reflektion som kan fördjupa en erfarenhets mening 
och kan då förstärka erfarenhetens väg (Burman, 2014). 
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4. Metod

4.1 Metodansats

Den här studien är gjord efter en kvalitativ metod då vi vill undersöka enskilda personer och 
deras metoder för att öka sin anställningsbarhet. Det göra att vår studie blir en åsiktsbaserad 
studie som syftar till att se hur den enskilda personen ser på anställningsbarhet och vad 
individen aktivt gör för att öka sin anställningsbarhet. Hela studien ser till individens åsikter 
och tankar. En kvalitativ metod är en forskningsstrategi där mycket fokus och vikt läggs på 
själva ordet istället för på kvantifiering av data och vidare analys. Kvalitativ 
forskningsstrategi är tolkande och induktiv. Den kvalitativa forskningen vill uppfatta den 
sociala verkligheten och det  som händer i den på samma sätt som de som lever i den och se 
det ur deras ögon. Att uppfatta hur undersökningsdeltagarna reflekterar om fenomenet ur 
deras perspektiv (Bryman, 2008). 

Studien är av kvalitativ metod då det finns ett intresse hos oss att ta reda på hur studenter 
inom utbildningen Systemvetenskap  gör för att öka sin anställningsbarhet på ett aktivt sätt. 
Genom att använda oss av kvalitativ metod har vi möjlighet att ställa frågor som gör oss 
insatta i informanternas verkliga uppfattning om sin anställningsbarhet och hur individen ser 
på den. Det är respondenternas ord och beskrivningar som är av intresse för vår studie och 
analys. Genom att använda oss av kvalitativ metod får vi tillgång till respondentens perspektiv 
och en nära relation till undersökningsdeltagaren vilket inte är möjligt vid exempelvis en 
kvantitativ enkätstudie (Bryman, 2008).

Vi ville till en början göra en kvantitativ studie för att få en generell bild av studenter och 
deras anställningsbarhet. Detta hade kunnat  ge oss en bredare syn på vad anställningsbarheten 
betyder genom att vi hade fått fler respondenter och fler svar. Det hade gett oss en mer 
generell bild av fenomenet och ett mer generaliserbart resultat för den undersökta 
populationen systemvetarstudenter. Kvantitativ metod är inriktad på siffermässiga metoder 
istället för individens ord (Bryman, 2008). Men under tidens gång insåg vi att vi inte var 
intresserade av den generella synen, utan som vår frågeställning och syfte lyder så vill vi 
erhålla djup förståelse för den enskilde studentens arbete mot att göra sig mer anställningsbar.  

4.2 Metod för datainsamling

Den kvalitativa forskningsintervjun försöker förstå världen från undersökningspersonens 
perspektiv och en intervju är ett  samtal som har en struktur och ett  syfte. Den har som mål att 
erhålla nyanserade beskrivningar av olika kvalitativa aspekter av intervjupersonens livsvärld 
då den arbetar med ord, inte siffror (Kvale & Brinkmann, 2014).

Som datainsamlingsmetod för studiens empiri har semistrukturerade intervjuer genomförts. 
Semistrukturerade intervjuer bygger på en intervjuguide som behandlar specifika teman. 
Intervjuprocessen är dock flexibel och även frågor som inte ingår i intervjuguiden kan ställas 
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som följdfrågor eller för att anknyta till något specifikt  svar. Enligt Egidius (2008) följer 
en semistrukturerad intervju inte regler, frågor och upplägg till punkt och pricka. Det stämmer 
väl överens med vad vi gjort  då vi bland annat har ställt  följdfrågor som får 
intervjupersonerna att utveckla sina svar och berätta mer om själva huvudfrågan. Det är 
respondenternas personliga berättelser som är av vikt  och ordet hamnar i fokus. Centralt i vår 
intervjuguide har vi utgått  ifrån den semistrukturerade intervjumetoden. Det innebär alltså en 
intervju där man frångår vissa regler om struktur, exakta frågor och teman (Kvale & 
Brinkman, 2014). Den här metoden gjorde att vi kunde tematisera undersökningens syfte och 
ta fram huvudfrågorna i undersökningen. De blev således Varför? Vad? och Hur? i samband 
med våra frågeställningar om anställningsbarhet (Egidius, 2008). Utifrån det kunde vi 
formulera syftet tillsammans med vår handledare.

Intervjuerna utfördes genom att vi introducerade intervjupersonerna för ämnet samt förklarade 
kort vad intervjun skulle behandla. Detta för att de skulle få en stund på sig att reflektera lite 
innan om vad för frågor som möjligtvis kunde komma. Personerna som valdes ut är personer 
som är medvetna och utmärker sig själva för sin anställningsbarhet. Vi ville därför fånga deras 
tankar och åsikter om vad de gör för att stärka sin anställningsbarhet och vilka metoder de 
använder. Det gjorde vi för att skapa en studie där vi analyserar individens åsikter och tankar 
och inte förmedlar en generell åsikt. 

4.3 Urval

Studien bygger på personer som har de kunskaper och erfarenheter vi söker för vårt resultat, 
därför blir våra intervjupersoner ett bekvämlighetsurval. Det innebär att  aktivt välja individer  
(Bryman, 2008) som vi vet  är aktiva och medvetna om sin anställningsbarhet som förenklar 
och gör resultatet mer tydligt. I vårt fall valde vi att  intervjua personer inom utbildningen 
Systemvetenskap på Uppsala universitet. Personerna är i slutet på sin utbildning och är därför 
medvetna om vad de har gjort och vad de inte gjort för att stärka sin anställningsbarhet. Vi 
kände till att dessa personer var engagerade i extra arbeten, föreningsaktiviteter och andra 
aktiviteter och var därför relevanta att intervjua för studien. Det var också ett 
bekvämlighetsurval då vi valde att intervjua studenter i vår omgivning. De valdes ut för sina 
erfarenheter av att stärka sin anställningsbarhet och är bra respondenter då de är i slutet av sin 
utbildning. Vi vill göra en studie från studenternas perspektiv och inte en objektiv studie med 
generella resultat för studenter i allmänhet, och för det är vårt urval relevant. Ett 
bekvämlighetsurval är således enligt Bryman (2008) inte ett sannolikhetsurval utan ett icke-
sannolikhetsurval där personerna inte representerar ett generellt resultat. Det blir därför en 
urvalsstrategi som vi använt för att få det resultat som vi vill. 

4.4 Genomförande

Intervjuguiden utformades med inspiration från tidigare forskning inom det berörda ämnet. 
Frågorna i guiden kopplades samman med de berörda teorierna om lärande som behandlas i 
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teoridelen. Frågorna delades upp i tre olika delar för att frågor som behandlar liknande åsikter 
och upplevelser skulle vara sammanhängande. I studiens inledning valde vi att använda Kvale 
& Brinkmanns (2014) mall för hur en intervjuundersökning ska utföras. Efter det 
genomfördes de åtta intervjuerna som transkriberades för att behålla all insamlad information. 
Efter transskriberingen genomförde vi en analys av materialet för att  kunna skapa ett  resultat. 
Som sista steg verifierade vi med våra intervjupersoner att materialet stämde överens med det 
de sagt under intervjun och till sist rapporterade vi resultatet till en färdig text. 

Vi tog kontakt med våra intervjupersoner och informerade dem direkt om vad vår studie 
handlade om. Sedan förklarades att vi gärna ville göra en intervju med personen då de hade de 
rätta kunskaperna och erfarenheterna. De informerades om att vi ville spela in intervjuerna, 
vad resultatet skulle användas till och och att det inte var tvång att medverka i intervjun. 
Intervjupersonerna fick dessutom information om att de kunde avbryta sin intervju om de 
kände att de inte ville medverka mer. Det  gjordes enbart för att få personerna så bekväma som 
möjligt och öka viljan att  delta i undersökningen. Eftersom vi har intervjuat totalt  åtta 
personer så valde vi att dela upp  intervjuerna på fyra var. Intervjuerna gick väldigt bra och vi 
fick givande svar för att  kunna åstadkomma ett bra och utförligt resultat. De flesta 
intervjuerna skedde på ett av campusområdena på Uppsala universitet men några intervjuer 
skedde hemma hos en av deltagarna för bekvämlighet och tidsmässiga hänsynstaganden. Vid 
schemaläggningen av intervjuerna valde vi att helt respektera intervjupersonerna och följa 
deras önskemål. Det gjordes för att kunna bestämma datum där de hade tid över för att 
faktiskt göra en ordentlig intervju och kunna diskutera utan tidspress. Intervjuerna var mellan 
25-35 minuter långa och utgick från intervjuguiden. Då intervjuerna var semistrukturerade 
ställdes inte alltid alla frågor i samma ordning som i intervjuguiden utan anpassades för varje 
intervju. Följdfrågor ställdes utefter hur respondenterna svarade och de gavs möjlighet att 
utveckla samt förtydliga sina svar. I slutet av varje intervju gavs respondenterna möjligheten 
att  själva tillägga kommentarer de ansåg att  vi som intervjuare inte behandlat under intervjun. 
Under en av de första intervjuerna gav en av respondenterna förslag på ytterligare områden att 
behandla inför kommande intervjuer. Det gjorde att intervjuguiden reviderades vilket blev 
betydande för undersökningens resultat.    

Den insamlade empirin har bearbetats enligt de grundläggande arbetssätten att sortera, 
reducera och argumentera i syfte att analysera det kvalitativa materialet. Arbetssätten innebär 
att sortera det empiriska materialet för att skapa ordning och underlätta för analysen, reducera 
materialet då det inte är möjligt att behandla allt och avslutningsvis att argumentera med 
tidigare forskning och teorier (Ahrne och Svensson, 2011). Efter att ha genomfört intervjuer 
och transkribering av dem sorterades det empiriska materialet in i olika teman. Att sortera 
empiri är nödvändigt för att skapa ordning inför analys och göra materialet överskådligt 
(Ahrne & Svensson, 2011). I den tidiga fasen av tematiseringen var det möjligt att identifiera 
flera olika subteman i det empiriska materialet från intervjuerna. Efter att ha slagit samman 
dem och utvecklat dess innebörd skapades ett flertal olika teman. För att underlätta analysen 
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och begripligheten av resultatet slogs liknande teman samman. Slutligen blev det möjligt att 
urskilja fyra huvudteman för resultatet av undersökningen och efterföljande analyser. De fyra 
huvudtemana är att välja formell utbildning, aktiviteter och engagemang vid sidan om 
programstudierna, effekter och nytta av aktiviteter utanför programstudierna och att skapa 
sitt varumärke.   

Efter åtta semistrukturerade intervjuer fanns en betydande mängd empiri för resultatet. För att 
få ett begripligt resultat och en bra analys behövde en begränsning av materialet göras. Att 
göra en reducering innebär att sålla i det insamlade materialet då det inte är möjligt att 
inkludera allt från intervjuer. Men det är även viktigt att inte ge en missvisande bild av 
materialet i resultatet (Ahrne & Svensson, 2011). Att begränsa empirin och välja ut vad som 
skulle behandlas underlättades av att alla respondenterna är studenter vid ett och samma 
utbildningsprogram. Flera åsikter och metoder för att stärka sin anställningsbarhet var 
gemensamma för respondenterna och beskrivande citat valdes ut. I den avslutande fasen av att 
analysera det kvalitativa materialet genomfördes argumentation av studiens resultat med 
tidigare forskning och olika valda teorier om lärande. Resultatet har analyserats med 
utgångspunkt i formellt och informellt lärande samt erfarenhetsbaserat lärande. Studiens 
resultat har slutligen jämförts med tidigare forskning.

4.5 Presentation av respondenterna

Respondenterna är mellan 23-28 år gamla och alla studerar sista året vid utibldningen 
Systemvetenskap. 

Respondent 1. Hen arbetar inom militären sedan ett antal år tillbaka och har en deltidstjänst. 
Hen har även arbetat inom ett  bemanningsföretag på en av Sveriges flygplatser. Personen 
jobbar för tillfället extra under sin studietid. 

Respondent 2. Hen har arbetat på flera jobb så som på ett av de större postdistributörerna i 
Sverige och en av de större snabbmatskedjorna men de här jobben har inte varit av intresse för 
framtiden utan hen har sommarjobbat vid en IT-avdelning på ett  företag och sedan fått jobb på 
ett  IT-företag i Uppsala. Hen arbetar för tillfället extra på sina jobb och sommarjobbar på IT-
företaget. Hen har även engagerat sig i föreningen Uppsala systemvetare.

Respondent 3. Hen arbetar parallellt med flera jobb så som butiksarbete, barnomsorg och 
inom bemanningsföretag men inget av dem kopplat till sina studier. Hen arbetar extra på sina 
arbeten under sin studietid. Hen har engagerat sig i föreningen Uppsala systemvetare.

Respondent 4. Hen arbetar extra under sin studietid och kan därför arbeta parallellt med sina 
studier. Hen har engagerat sig i föreningen Uppsala systemvetare.
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Respondent 5. Hen arbetar ibland extra som elektriker. Hen arbetar sporadiskt också som 
labbassistent på Uppsala universitet. Hen har engagerat sig i föreningen Uppsala 
systemvetare.

Respondent 6. Hen arbetar parallellt med sina studier i sitt eget IT-företag samt extraarbete 
som labbassistent. Hen arbetar extra med sitt företag och som labbassistent och kan därför 
balansera studierna med sitt arbete. Hen har engagerat sig i flera olika föreningar på Uppsala 
universitet men det största engagemanget har varit i föreningen Uppsala systemvetare.

Respondent 7. Hen har arbetat inom posten som extrajobb men även på ett privat IT-företag 
som webbutvecklare. Under hösten 2015 har även personen jobbat extra för ett logistik 
företag där hen har programmerat olika projekt. Hen har arbetat extra under stor del av sin 
studietid och har kunnat balansera studierna med sitt arbete. Hen har engagerat sig i 
nationsverksamheter på Uppsala universitet och även i föreningen Uppsala systemvetare.

Respondent 8. Hen arbetar deltid som barnskötare i en familj. Hen har även arbetat extra som 
labbassistent på Uppsala universitet parallellt med sina studier. Hen har lyckats balansera 
deltidsjobb samt extra jobb som labbassistent samtidigt med sina studier. Hen har engagerat 
sig i föreningen Uppsala systemvetare.

4.6 Validitet & Reliabilitet

Validitet och reliabilitet  är uttryck som ursprungligen kommer från den kvantitativa 
forskningen då de beskriver kvaliteten i en kvantitativ undersökning. Reliabilitet mäter 
resultatets tillförlitlighet och huruvida det skulle bli detsamma om undersökningen 
genomfördes igen medan validitet rör om resultatet är giltigt och stämmer överens med 
verkligheten (Bryman, 2008). Uttrycken syftar till att de metoder som använts faktiskt 
undersöker det som ska undersökas samt hur väl forskningen är redovisad. Bryman (2008) 
beskriver att  uttrycken diskuteras flitigt bland forskare inom kvalitativa området om de 
verkligen är relevanta för just den kvalitativa forskningen. Bryman (2008) säger att själva 
mätningen i en kvalitativ forskning inte är det största intresset och därför blir frågan om 
validitet egentligen inte något som är av större betydelse för en kvalitativ undersökning. 

Validitet är ett begrepp som kan delas upp i intern validitet och extern validitet. Den interna 
validiteten innebär att  det ska finnas en god överensstämmelse mellan en forskares 
observationer och iakttagelser samt de teoretiska idéer denne utvecklar (Bryman, 2008). Vi 
anser därför att validiteten ska vara som en garant  för den potentiella läsaren att studiens 
resultat och iakttagelser inte är påhittade eller tagna ur luften. 
Den externa validiteten behandlar i vilken utsträckning resultatet kan generaliseras till bredare 
sociala miljöer eller situationer (Bryman, 2008). Eftersom vår studie är av kvalitativ metod 
och vi undersöker bara ett  fåtal personer samt deras åsikter så kan vi inte dra den slutsatsen att 
vårt resultat är generellt för en population. Därför får det här avseendet en låg extern validitet. 



22

Även reliabilitet kan delas upp i intern och extern reliabilitet. Den externa reliabiliteten 
innebär således att man ska kunna upprepa en studies innehåll eller replikera den i en annan 
situation eller studie. Det är svårt  att uppnå då det är omöjligt att “frysa” en social miljö och 
vissa sociala betingelser som är ledande vid en inledande studie (Bryman, 2008). Det kan ses i 
vår studie att det är problematiskt att frysa en social miljö utan att  missa något och därför ges 
ett  missvisande resultat. Vår studie har således en hög validitet då vi har undersökt det som 
studien syftar till att undersöka, dock så kan vår studie tolkas ha en låg reliabilitet då vårt 
resultat inte nödvändigtvis återspeglar en generell uppfattning hos studenter. Om en liknande 
studie med andra intervjupersoner skulle genomföras är det inte säkert att resultatet skulle bli 
desamma och därför får vår studie en låg reliabilitet. 

Vi har även tagit i beaktning att det finns andra kriterier vid kvalitativa studier. Bryman 
(2008) föreslår att kvalitativa studier ska följa andra kriterier än kvantitativa studier. Det 
föreslås vara tillförlitlighet och äkthet. Tillförlitlighet innebär således att det inte finns någon 
absolut sanning om den sociala verkligheten utan att man kan se flera olika resultat om 
samma sociala verklighet. I den här studien har mycket vikt lagts på att  undersöka enskilda 
personer åsikter och tankar om sin anställningsbarhet och då blir tillförlitligheten högst aktuell 
för den undersökta gruppen då vi undersöker en enskild persons åsikt och tankar. 

4.7 Etiska överväganden 

Det är viktigt att forskning bedrivs på ett etiskt riktigt sätt. Det finns krav och kriterier för att 
säkerställa att forskningen bedrivs på rätt sätt, att  den riktar in sig på väsentliga frågor och att 
den håller en hög nivå (Vetenskapsrådet, 2002). Vi har i vår undersökning utgått ifrån 
Vetenskapsrådets (2002) fyra forskningsetiska principer som är framlagda av den 
etikkommitté som sitter i Vetenskapsrådet. De här fyra kraven är således Informationskravet, 
Samtyckeskravet, Konfidentialitetskravet och Nyttjandekravet. 

4.7.1 Informationskravet

Det första kravet är informationskravet och det innebär att respondenten ska få tillräckligt 
med information om vad den aktuella forskningen innebär för att kunna fatta ett  beslut om sin 
medverkan i studien (Vetenskapsrådet, 2002). Vid första kontakten med respondenten 
presenterades studien och information gavs om att det var frivilligt att  medverka, samt att 
intervjun skulle spelas in för transkribering och resultat. 

4.7.2 Samtyckeskravet

Forskaren skall inhämta deltagarens samtycke för deltagande och i vissa fall även samtycke 
från vårdnadshavare om deltagaren inte är över 15 år (Vetenskapsrådet, 2002). Eftersom 
intervju och medverkan sker helt på informantens premisser så var det helt upp till personen 
att avböja en intervju eller inte medverka alls. Informanterna blev informerade om att de har 
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rätt  att  avbryta sin medverkan under studiens gång. Ingen av våra informanter behövde eller 
ville avbryta sin medverkan vilket var väldigt positivt  då det inte skapade några ändringar 
eller oklarheter i studien. Eftersom vi kände alla våra informanter så tog vi hänsyn till att de 
kunde känna sig tvingade att  delta, men det framgick väldigt tydligt att  det var helt frivilligt 
och avslutad medverkan kunde ske när informanten ville. Så i slutändan har vi inte känt att 
någon av informanterna har känt sig tvingade att delta då alla genomförde en mycket grundlig 
och välinformerad intervju. 

4.7.3 Konfidentialitetskravet

Konfidentialitetskravet innebär att deltagarens informeras om att alla uppgifter som lämnas 
kommer behandlas anonymt och att  obehöriga inte kommer kunna ta del av dem 
(Vetenskapsrådet, 2002). Efter behandlingen av vår data så beslutade vi oss för att stryka 
namnen helt från transkriberingarna och kodade till siffror i våra anteckningar. Det gjorde vi 
för att låta informanterna vara helt  anonyma och för att inte avslöja viktig information om 
dem som kunde avslöja deras identitet.  Vi avslutade allt med att  radera de ljudfiler vi spelat in 
under intervjuerna för att inte de skulle hamna i fel händer eller om informanterna inte ville 
att  de skulle finnas kvar efter intervjun. Allt det gjordes i syfte att hålla informanterna 
anonyma och bevara deras rätt till att framföra sina åsikter anonymt. 

4.7.4 Nyttjandekravet

Nyttjandekravet innebär att vi som utför studien enbart får använda resultat i forskningen 
syfte och inte för några andra ändamål (Vetenskapsrådet, 2002). Det här förklarade vi innan vi 
utförde intervjuerna för att försäkra informanterna om att resultatet enbart kommer användas i 
vetenskapligt syfte för vår studie. Vi informerade även om att vår studie kommer publiceras i 
DIVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) som är en databas för tidigare studier i vetenskapliga 
syften, där deras intervjuer kommer finnas med i databasen men att de kommer förbli 
anonyma. 

4.8 Metoddiskussion

En intervju är på många sätt  ett bra verktyg för att  utreda ett fenomen hos en begränsad 
mängd personer inom kvalitativ forskning. Under en intervju så får intervjuaren en insyn i 
informantens liv, tankar, åsikter och reflektioner omkring det specifika fenomenet. När man 
utför en intervju har forskaren många valmöjligheter hur den ska följa upp resultatet. 
Forskaren kan göra en kompletterande intervju där ny fakta tas fram och kompletterar det 
tidigare resultatet och skapar en helhet. Vi valde att intervjua åtta olika personer, då vi ansåg 
att med ett lägre antal intervjupersoner skapas inte ett lika trovärdigt resultat. Även Ahrne & 
Svensson (2008) säger att ju fler intervjuer man gör, desto mer ökar säkerheten att man får ett 
resultat som oberoende av individers personliga uppfattningar och åsikter om ett visst 
fenomen. 
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En intervju har både styrkor och svagheter och är på många sätt ett  effektivt verktyg för 
kvalitativ datainsamling. Med en intervju kan man få höra personers reflektioner kring olika 
samhällsfenomen, vilka åsikter en person har om ett fenomen och man kan även göra fler 
intervjuer som nämndes ovan för att komplettera ett  tema i intervjun. En intervju har även 
svagheter och problem där det är svårt att faktiskt  veta vad en utsaga betyder eller om den har 
relevans för studiens syfte. En intervju kan alltså ge en begränsad bild av ett fenomen (Ahrne 
& Svensson, 2008). Det här var vi medvetna om och övervägde att komplettera med andra 
metoder, men vi valde att förlita oss på våra informanter och att de talade sanning genom hela 
intervjun, att de valde att ge en korrekt syn på sin egen anställningsbarhet. Det  här säger 
Ahrne & Svensson (2008) om att en intervju bör kompletteras med andra metoder för att ge 
ett  helhetsresultat. Tidsaspekten är väldigt viktig att ha i åtanke enligt Ahrne & Svensson 
(2008). Detta var ett problem i början då vi skulle boka in våra intervjuer då en intervju kan 
variera i tid och vi kände till att våra deltagare skulle själva vara upptagna med att skriva 
examensarbete och därför inte vilja avsätta för mycket tid för en utomstående intervju. Därför 
var vi tydliga i början med att intervjuerna skulle ta mellan 20-30 minuter för att 
intervjupersonerna skulle kunna planera och utföra intervjun utan stress. 



25

5. Resultat och analys

I följande avsnitt kommer det empiriska materialet från den kvalitativa intervjustudien 
presenteras och analyseras. Resultatet har inhämtats genom semistrukturerade intervjuer med 
åtta respondenter. Alla studerar sitt tredje och sista utbildningsår och står inför att avsluta sina 
studier och möta arbetsmarknaden. Intervjuerna har syftat till att fånga upp och belysa 
deltagarnas personliga berättelser utefter hur de beskriver sin uppfattning om 
anställningsbarhet och vad de gör för att stärka den. Företagsnamn kommer inte att nämnas 
utan kommer betecknas med X i citaten. Resultatet presenteras i fyra teman med efterföljande 
analyser. De här temana är att välja formell utbildning, aktiviteter och engagemang vid sidan 
om programstudierna, effekter och nytta av aktiviteter utanför programstudierna och att 
skapa sitt varumärke.

5.1 Att välja formell utbildning

I det här temat kommer faktorer som påverkar studenters studieval, värdet av lärosätet och 
betydelsen av att ha en formell utbildning att behandlas. 

Valet att studera systemvetenskap grundar sig i flera olika faktorer som att branschen har en 
starkt växande arbetsmarknad. Det finns en trygghet i att utbildningen kommer resultera i ett 
kvalificerat arbete efter avslutade studier och det har haft inverkan på studievalet. Intresset för 
studieämnet men även rekommendationer och inspiration från vänner och familj har varit 
bidragande. Intresset för teknik är det främsta intresset som har påverkat valet men även att 
arbeta med människor och organisation. Respondent 1 beskriver sitt studieval:

Jag är väldigt teknikintresserad och har alltid varit det.  Däremot är jag väl inte lika intresserad av 
matematik och det som ligger däromkring, bakom teknik så att säga. Teknikintresset är mer för 
Internet, spel och så. Så jag ville inte läsa datavetenskap eller sådant där,  och då blev det 
systemvetenskap. Jag har vänner som har läst den här utbildningen och nu jobbar med sådant som 
jag kan tänka mig att jobba med. Alltså som systemutvecklare och det lät roligt. Valet blev 
systemvetenskap för att man både får det tekniska men även människa och organisation (Respondent 
1)

Respondent 2 berättar vidare: 

Min pappa är systemvetare så det var väl han som pushade för det lite grann. Jag hade tänkt mer 
samhällsvetenskap egentligen men jag är intresserad av både människor och det tekniska. Så då sa 
han att jag kunde testa på, för jag hade ju en bild av att han bara satt vid datorn hela dagarna och 
programmerade, men att det inte alls behöver vara så. Det är väldigt mycket organisation också och 
människor och verksamheter och så.  Och att de var en bra arbetsmarknad hade ju lite med valet att 
göra. Att jag inte skulle plugga i tre år och sen inte få något jobb. Det finns mycket jobb efter att ha 
läst systemvetenskap. (Respondent 2)

Personer i respondenternas omgivning som är verksamma inom yrkesområdet har utvecklat 
ett  intresse för både utbildningen och kommande arbeten. Det har påverkat att studievalet föll 
på systemvetenskap trots att  det till en början fanns tankar på andra studieinriktningar. 
Respondent  1 har vänner som tidigare har studerat systemvetenskap  och nu är 
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yrkesverksamma inom branschen. Deras yrkesbana från student inom systemvetenskap till att 
vara yrkesverksam har fungerat som inspiration och ett bevis för vad studierna kan resultera i. 
Respondent 2 betonar att arbetsmarknaden var en bidragande faktor för studievalet. Att 
studera i tre år för kandidatexamen och sedan inte komma in på arbetsmarknaden eller få ett 
kvalificerat arbete vill undvikas. Det är viktigt att  det finns en gynnsam arbetsmarknad efter 
studierna för att det ska finnas ett värde i att studera.

Det finns ett intresse i att  bygga meriter genom ett formellt  lärande för att stärka 
anställningsbarheten hos både respondent 1 och 2. Genom att se yrkesframgångar hos vänner 
och familj är förväntningarna att  utbildningen även ska resultera i framgång på 
arbetsmarknaden för en själv. Att respondenternas studier är motiverade val går att se genom 
Granbergs (2014) beskrivning av det formella lärandet som målinriktat. Det är viktigt att det 
finns ett värde i att studera. Att utbildningen och lärandet ska resultera i ett  kvalificerat arbete 
efter studietiden och inte enbart vara tre års studier vid ett universitet.

Det finns ett värde i att studera vid ett lärosäte med gott anseende betonar respondent 2:

Jag visste att jag ville läsa vidare efter gymnasiet och jag hade betygen för att komma in på Uppsala 
eller andra städer så jag kunde göra ett val. Och då kände jag att då vill man ju ha det som är ansett 
bäst. Och så sökte jag på det och det stod att systemvetare från Uppsala universitet går det bra för 
även efter studierna. (Respondent 2)

Respondent 3 berättar istället:

Själva lärosätet i sig var inte jätteviktigt utan det var mer att jag visste att jag ville plugga vidare och 
då stod det mellan olika ställen.  Det kändes viktigare att faktiskt ha en utbildning än var den är ifrån. 
Jag läste på om de olika utbildningarna i systemvetenskap. Det var utbildningen före platsen, så det 
vara många olika systemvetenskapsutbildningar som jag valde mellan men Uppsala låg först, det var 
förstahandsvalet.  Mycket för att jag hade hört att det var en bra utbildning men sen också läget på 
staden då jag är från Stockholm. Jag tror att det viktigaste är att man trivs och inte så mycket vid 
vilket universitet man läser just utbildningsmässigt. Tror inte att det spelar så stor roll. (Respondent 
3)

När valet stod mellan liknande utbildningar vid olika högskolor och universitet var lärosätets 
rykte bidragande för respondent 2. Både Uppsala universitet och systemvetarutbildningen vid 
universitet har gott rykte på arbetsmarknaden. Att ha studerat vid ett universitet  med bra 
anseende kan vara en merit  som arbetsgivare betraktar som en fördel och det kan även vara 
det som särskiljer personen från andra kandidater i rekryteringsprocesser. 

Respondent 3 betonar andra värden som lärosätets geografiska placering för studieplatsen och 
att lärosätet inte är avgörande för förutsättningarna på arbetsmarknaden. Att studera vidare 
efter gymnasieexamen var ett motiverat val och det fanns en vilja i att  erhålla en 
universitetsexamen. Liknande utbildningar erbjuds vid olika högskolor och universitet och 
faktorer som var vänner har valt att studera och avståndet till hemorten har påverkat valet. Att 
studera innebär att vara bunden till en plats och ett lärosäte under en bestämd tid och för att 
kunna ta vara på studierna är det viktigt  att  trivas. Att utbildningen håller en hög kvalitet är 
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det allra viktigaste och när det var möjligt att  kombinera med trivselfaktorn och avståndet till 
hemorten föll valet på Uppsala universitet. 

För både respondent 2 och 3 är det formella lärandet som skapas genom universitetsstudier 
viktigt för förutsättningarna efter studierna. Det finns en viss betydelse för var det formella 
lärandet sker och lärosäten som Uppsala universitet  har gott anseende i att förmedla formellt 
lärande. Det är dock viktigare att ha en utbildning än från vilket specifikt lärosäte 
kunskaperna har inhämtats. De kunskaper som erhålls genom det formella lärandet vid ett 
universitet eller högskola är ett planerat och målinriktat lärande (Granberg 2014) som utgör 
grunden för att uppnå målet om ett kvalificerat arbete efter studierna. 

Intresset och viljan att arbeta inom branschen utvecklas och växer sig allt starkare under 
utbildningens gång. Utbildningsprogrammet följer en studieplan med ett brett innehåll av 
olika kurser. Under de tre år som studierna pågår vid programmet utvecklas kunskaper som är 
användbara i en kommande anställning. Respondent 3 och 7 berättar:

Jag vill ju att utbildningen ska ge mig en så bra grund som möjligt att kunna utvecklas och att kunna 
få bra jobb. Jag vill ju kunna göra karriär och utan min utbildning hade jag inte kunnat jobba inom 
det jag vill. (Respondent 3)

Du ska ju ha din kandidat för att ha det på pappret. Man behöver ju liksom ett kvitto på att det här 
har jag lärt mig. (Respondent 7)

Utbildningen är en viktig grund för att få ett kvalificerat arbete efter studierna. Som 
kompetens utgör utbildningen grunden för förutsättningarna på arbetsmarknaden. När 
arbetsgivare utlyser en tjänst är en relevant examen ett krav för att kunna söka tjänsten. 
Respondent 3 poängterar att det inte vore möjligt att söka sig till de tjänster hen är intresserad 
av efter studierna utan att ha utbildningen.

Examensintyget fungerar som ett kvitto på att studierna har slutförts och ett bevis på vilka 
kunskaper man har. Respondent  7 framhåller att det är svårt att bevisa sin kompetens utan att 
kunna hänvisa till hur kunskaperna har erhållits. De huvudsakliga kunskaperna finns hos 
personen efter avslutad utbildning men för att  bli en möjlig kandidat behöver arbetsgivaren ett 
bevis på kunskapen och kompetensen som har utvecklats av studierna.   

Citateten ovan av respondent 3 och 7 tyder på att det finns ett värde i det formella lärandet 
som beskrivs av Hager (2012). Det värdet är att arbetsgivare kan använda examensbevis som 
en bekräftelse på studenters kunskaper. Kunskaperna har inhämtats vid ett universitet med en 
strukturerad läroplan för utbildningen och studenten förväntas lära sig det som lärs ut. Genom 
det vet arbetsgivare vilka kunskaper studenter har och examen får ett värde och blir ett bevis 
på kunskapen. 
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5.2 Aktiviteter och engagemang vid sidan om programstudierna

I följande tema kommer sysselsättningar i form av extraarbete och förtroendeuppdrag som 
kombineras med programstudier att behandlas. Till temat inkluderas även fristående kurser 
utanför programmet. Det syftar till att belysa olika metoder att bygga meriter under 
studietiden. Vad det ger för effekter kommer att behandlas i ett separat tema. 

Det finns ett genomgående mönster i respondenternas berättelser av att bedriva andra 
aktiviteter som extraarbete och förtroendeuppdrag utanför studierna. Det är att  det finns en 
vilja att ha andra sysselsättningar vid sida om studierna som att arbeta extra. 

Respondent 2 beskriver sitt arbete: 

Jag jobbar för X på deras IT-avdelning och det är ju egentligen både ett extrajobb och en början på 
en heltidsanställning. Tanken är att jag ska lära mig nu under tiden jag pluggar och sen börja på 
riktigt efter examen. Det är relevant för min utbildning och det jobbet fick jag för att jag läser 
Systemvetenskap. (Respondent 2) 

Respondent 2 fortsätter:

Jag sommarjobbade ju också på X1 förra sommaren på IT-avdelningen. Så där satt jag ju som 
utvecklare och programmerade. Så där var jag ju systemutvecklare. Det var innan jag började på X. 
(Respondent 2)

Respondent 7 berättar:

Jag sommarjobbade som webbutvecklare på företaget X2 och fortsatte sen jobba extra där. Under 
hösten och våren har jag jobbat med ett större projekt där jag har gjort ett program där man kan boka 
kurser för ett logistikföretag. (Respondent 7)

Både respondent  2 och 7 har arbeten i kombination med studierna som är relaterade till 
utbildningen. Det är arbeten vid nationella och internationella företags IT-avdelningar. De har 
börjat som heltidsanställningar under sommaruppehållen från studierna och har sedan fortsatt 
som behovsanställningar eller deltidstjänster.

Respondent 2 ville ha ett arbete som var relaterat till utbildningen och under 
sommaruppehållet var det möjligt att  lära sig ett nytt arbete utan att behöva prioritera bort 
studierna. Meriten att  ha arbetat som systemutvecklare resulterade i en ny deltidstjänst vid ett 
annat företag. Tanken med den senaste tjänsten är att den ska övergå i en heltidsanställning 
efter studierna. 

En metod för att bygga meriter är att ha ett förtroendeuppdrag i en förening och det beskriver 
respondent 3 och respondent 7 så här:
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Jag har varit engagerad i flera föreningar och haft olika poster i de olika föreningarna, som ledamot 
och vice ordförande i utskott och så där. (Respondent 3)

Jag har varit engagerad i PR-utskottet där jag har gjort många olika uppdrag och varit delaktig i 
olika projekt.  Sen har jag även jobbat som marknadsansvarig för en nation i Uppsala så det har väl 
varit lite samma typ av jobb men lite mer ansvar på jobbet på nationen. (Respondent 7)

Engagemang har för respondent 3 börjat på lägre nivåer i olika föreningar och utvecklats till 
förtroendeuppdrag. Den förening som respondent 3 har haft förtroendeposter och varit mest 
engagerad i under studietiden är utbildningens studentförening. Engagemanget i 
studentföreningen började under det första studieåret och utvecklades till att söka 
förtroendeuppdrag och också få det. Respondent 7 framhåller att  föreningsengagemang ger 
studenter möjligheten bygga extra meriter i kombination med studierna.

De fyra första citaten från det här temat av respondent 2, 7 och 3 kan genom Granberg (2014) 
förstås som informellt  lärande. Genom arbete och förtroendeuppdrag utvecklas kunskaper 
parallellt med studierna. Lärandet är inte det huvudsakliga syftet med aktiviteterna och det 
sker omedvetet som en sidoeffekt av arbete och förtroendeuppdrag. Genom att ha arbete och 
förtroendeengagemang förenas nytta med nöje. Aktiviteterna syftar både till vara nöjen under 
studietiden och för att bygga meriter. Att ha ett arbete vid sidan om studierna ger 
yrkesfärdigheter men har även ekonomiska skäl. 

En metod att utöka eller komplettera utbildningen är att läsa fristående kurser vid sidan av 
utbildningsprogrammet. Respondent 6 och 3 beskriver varför de har valt att  läsa kurser 
utanför programmet:

Jag har läst en extra programmeringskurs för att det är kul och att det intresserar mig. Den kursen är 
också precis det som jag tycker är kul och vill arbeta med. Så det känns värt att ha läst den. 
(Respondent 6)

Läste en programmeringskurs som sommarkurs, för att det var i ett annat programringsspråk och 
tänkte att det kunde vara bra att ha. Det är ett programmeringsspråk som vi inte läser i utbildningen 
så tänkte att det kunde vara bra att ha på papper.  Det är likt väldigt många av de andra 
programmeringsspråken men nu kan jag visa att det här kan jag. (Respondent 3)

En metod att utöka eller komplettera utbildningen är att läsa fristående kurser vid sidan av 
utbildningsprogrammet. Det här går att påvisa i att både respondent 6 och 3 har valt att  läsa 
sommarkurser som är relevanta för utbildningen. Att  studera en fristående kurs under 
sommaruppehållet är en möjlighet att skapa nya kunskaper i ett ämne som intresserar och som 
är användbara under studierna och för kommande anställningar. För respondent 6 var 
sommarkurser en möjlighet att  utöka sina färdigheter i ett ämne som intresserar och som hen 
ser som en ett framtida yrkesområde. 

Att studera vid ett utbildningsprogram innebär att det redan finns en bestämd studieplan. 
Fristående kurser är en metod att själv kunna forma sina kunskaper under studietiden. Genom 
att studera fristående kurser är det respondenterna själva som styr över sin egen inlärning. 



30

Kurserna studeras för att höja den egna kunskapen inom området och för att vara en extra 
merit vid arbetssökande. 

Utifrån resonemangen från respondent 6 och 3 är det möjligt att dra paralleller mellan 
motiven till att studera fristående kurser och ett formellt lärande enligt  Granberg (2014). Det 
är ett planerat och motiverat lärande från respondenterna att välja att studera fristående kurser 
i kombination med studier kopplade till ett färdigt utbildningsprogram. Det är ett planerat och 
målinriktat lärande eftersom motivet till att studera fristående kurser är att  utöka sina 
kunskaper inom ett specifikt ämne som kan komma att utgöra en merit. Kunskapen 
tillhandahålls genom ämnen som studenter själva har valt och finner både intressant och 
relevanta för sin utbildning. Det finns ett intresse för att studera fristående kurser och det är 
också en metod att bygga meriter. 

5.3 Effekter och nytta av aktiviteter utanför programstudierna

I följande tema kommer effekterna av föreningsengagemang och arbete vid sidan av studier 
behandlas. Även vilken inverkan förtroendeuppdrag har på självförtroendet och vad som är de 
främsta meriterna.

Ett genomgående mönster från intervjuerna är att deltagarna på ett utförligt sätt kan beskriva 
sina kunskaper och erfarenheter utanför studierna med arbete och förtroendeuppdrag i 
föreningar. Respondent 7 beskriver sina erfarenheter av ett extraarbete: 

Jag tycker det är viktigt att jag tar med mig kunskapen om att lära mig flera saker samtidigt utöver 
just det huvudområde man har.  Det jag arbetar med sen kommer därför bli bättre i jämförelse om jag 
inte hade gjort det innan. Sen vet man också hur det är att jobba mot en deadline. (Respondent 7)

Respondent 3 beskriver sina erfarenheter från föreningsengagemang:

...kanske främst hur man hanterar människor alltså hur man jobbar med människor och hur man 
jobbar i arbetslag och att motivera andra.  Det är viktigt att berätta för människor att de gör ett bra 
jobb och kunna driva dem framåt. Och att kunna ta beslut. Väldigt jobbigt men väldigt lärorikt. 
(Respondent 3)

Att ha ett för utbildningen relevant arbete ger kunskaper som sträcker sig utanför den 
fastlagda studieplanen. Genom att arbeta på en IT-avdelning tar respondent 7 med sig 
erfarenheter utöver sina egna arbetsuppgifter, att  lära sig flera moment samtidigt  och att arbeta 
mot en deadline. Tjänsten har även stärkt den tekniska kompetensen och gett ett försprång i 
kunskap inför framtida arbetsplatser. 

Respondent 3 betonar att engagemang i en förening utvecklar ledaregenskaper och att vara 
ansvarstagande. För att  lyckas med sitt uppdrag är det viktigt att både ta ansvar i sin roll som 
arbetsledare och driva arbetet i föreningen framåt genom att sätta tydliga mål och vara 
behjälplig för andra i deras arbetsuppgifter. Det är ett sätt att utmana sig själv utvecklas som 
både ledare och medarbetare. Föreningsarbete beskrivs som ett gemensamt arbete som 
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utvecklar förmågan att motivera andra och skapa en god arbetsmiljö i arbetsgrupper. Det ger 
erfarenhet av att hantera olika viljor i arbetsgrupper och att ta beslut betonar respondent 3. Det 
är en svår balans att driva projekt och vara andra till lags men det är viktiga erfarenheter.
De kunskaper som skapas vid arbete och föreningsengagemang sker genom ett 
erfarenhetsbaserat lärande där kunskaper och erfarenhet erhålls av att uppleva.  

Att bygga meriter utanför studierna har positiv inverkan för förutsättningarna på 
arbetsmarknaden. Respondent 6 och 2 beskriver vad de upplever som sina främsta meriter: 

Det jag har känt är när jag pratat med företag är att det är positivt att göra något vid sidan om 
studierna. Man måste ju göra något för att skilja sig från ”flocken”. Det spelar nog inte så stor roll 
hur mycket du utmärker dig, utan bara om du gör det på något sätt. I mitt fall har det nog varit att jag 
driver ett företag vid sidan, jag är engagerad i föreningen så det ser ju väldigt fint ut på cv:et. Så i 
mitt fall har det varit det jag har gjort vid sidan om studierna som spelat roll. Det har varit som ett 
slags bevis att jag har drivet. Jag tror absolut att det är viktigt att ha något förutom studierna. 
(Respondent 6)

…det som jag tror är bäst på mitt CV är ju att jag har jobbat för X på deras IT-avdelning och fått 
testa på och att det har funkat bra där. För att vi alla har ju läst samma utbildning och om man ska 
jämföra alla oss som går i klassen så att jag tror att det man har gjort under utbildningen vid sidan av 
räknas väldigt mycket. Och sen att utbildningen är jättebra merit. (Respondent 2)

Att bygga meriter utanför studierna är för respondent 6 att skilja sig från andra på 
arbetsmarknaden genom att både arbeta och vara föreningsaktiv i kombination med studierna. 
Det betonas visa på drivkraft och är viktiga meriter. 

Utifrån resonemangen av respondent 6 och 2 kan det dras paralleller till informellt lärande 
som beskrivs av (Hager 2012) Utbildningen och att ha en examen är en viktig merit men de 
meriter som skapas genom informellt lärande är mer avgörande på arbetsmarknaden. De 
studenter som söker utlysta tjänster har ofta liknade färdigheter i form av utbildning och 
meriter utanför studierna blir viktiga faktorer att sticka ut ur mängden. Det informella lärandet 
sker genom aktiviteter som arbete och föreningsengagemang vid sidan av studierna. Det är 
kunskaperna och erfarenheterna som tillhandahålls genom aktiviteter utanför studierna som är 
de främsta meriterna och som skiljer kandidater åt i rekryteringsprocesser.     

Att inneha förtroendeuppdrag har även positiv inverkan på självförtroendet vilket beskrivs av 
respondent 4:

...tar med mig ett starkare självförtroende för att jag…dels när jag höll möten i utskottet.  Folk 
lyssnade på mig och litade på att jag kunde saker.  Det gav mig en ansvarsfullhet som jag tyckte 
jättemycket om att ta.  Jag har alltid tyckt om att ha ansvar, att känna sig lite viktig och att folk litar 
på en. Så mitt självförtroende har stärkts jättemycket av det och det har gjort att jag vågar ta mig an 
sådant jag kanske inte hade kunnat göra tidigare. Vågar kliva in i ett rum på ett annat sätt. 
(Respondent 4)

Respondent 8 berättar vidare:
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....man lär sig att stå på sig och inte göra exakt som någon annan säger eller vika ned sig så man 
också vågar säga nej i stressande situationer. Jag har lärt mig att hantera stress… (Respondent 8)

Ett förtroendeuppdrag i en studentförening innebär att anta en ledarroll och vara den personen 
som andra kan vända sig till. Respondent 4 har genom sitt  förtroendeuppdrag fått förbättrat 
självförtroende. Det är positivt för den egna personliga utvecklingen och självförtroende kan 
var en viktig faktor vid arbetsintervjuer. Arbetsgivare kan se om personen är säker i sin roll 
och självförtroendet kan ha inverkan på utgången av rekryteringen. 

Att gå från medlem i ett utskott till ordförande innebär en förändring för både ens roll i 
utskottet och relationen till andra i föreningen. Ett förtroendeuppdrag som ordförande i ett 
utskott innebär att våga anta rollen som arbetsledare och lita på sig själv i sina beslut betonas 
av respondent 8. Arbetet  i utskottet med diverse projekt handlar om samarbete, men som 
arbetsledare innebär det även att hantera påtryckningar från de andra medlemmarna och sätta 
gränser i stressande situationer. Det är ett omedvetet lärande som sker av att lära sig att 
hantera en situation (Hager, 2012).   

5.4 Att skapa sitt varumärke

I det här temat kommer betygen från den formella utbildningens inverkan på 
anställningsbarheten och värdet av att nätverka och bygga kontaktnät under studietiden 
behandlas. 

En faktor som har argumenterats både för och emot av respondenterna i intervjustudien är om 
betygen påverkar på anställningsbarheten. Respondent 6 uppger följande om betygens 
inverkan:

I alla fall inom vår bransch så tycker jag inte alls att det är viktigt. Det är egentligen något som jag 
bygger på de företag jag pratat med och de mässor jag har varit på och kontakter med gamla 
studenter. Jag tycker egentligen att utbildningen bara bevisar att du kan lära dig saker mer än att du 
ska ha VG eller högsta betyg i allt. Så jag tror inte företagen bryr så mycket om exakt vad du kan, 
utan mer att du har viljan att lära dig och kan klara något. För när du väl kommer ut på ett företag så 
måste du ändå lära dig hur mycket nytt som helst. Företagen vill nog mer se att du är en driven 
person som kan ta ansvar och kan sätta sig in i saker. (Respondent 6)

Respondent 8 argumenterar vidare att det mer handlar om de personliga kraven än de faktiska 
betygen:

Det är både ja och nej. För kraven på mig själv har alltid varit att ha höga betyg och bra resultat men 
mitt förnuftiga jag vet att om man har ett G eller VG spelar ingen roll vid en anställning. Men den 
personliga pressen på mig själv är att jag vill ha höga betyg. Det skulle jag ljuga om jag sa att jag 
inte tyckte. Det viktigaste är väl att man lär sig och kan och kanske inte vad det står på papperet, 
men ändå...för vissa företag är intresserade av betygen. (Respondent 8)

Arbetsgivare är mer intresserade av vilka färdigheter kandidater kan utveckla och det 
förmedlar inte betygen. Övergången från utbildning till anställning efter studierna innebär att 
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nya kunskaper måste skaffas och arbetsgivare är mer intresserade av vad arbetstagaren kan 
utveckla än vad som tas med från utbildningen.  

Att studera för höga betyg handlar för respondent 8 mer om kraven på sig själv än vad 
betygen har för inverkan på anställningsbarheten. Det är i grunden viktigare vad för kunskap 
studierna ger än vad betyget slutligen blir, men höga betyg som erhålls av det formella 
lärandet (Hager, 2012) kan även vara ett bevis på höga ambitioner och vara en merit. Om en 
kandidat för en tjänst har höga betyg från utbildningen kommer personen ta med sig den 
ambitionsnivån och göra ett bra arbete upplever respondent 8. 

Det finns ett stort värde i att skapa kontakter med både arbetsgivare och tidigare studenter 
under studietiden. Respondent 5 har upplevt fördelar med att bygga kontaktnät och beskriver:

Jag tror att när nån i klassen har känt nån som jobbar på nått företag så har de kunnat hänvisa till att 
”jag känner den här personen” eller jag kom i kontakt med företaget genom att ha hört om det från 
kontakter eller tidigare studenter på programmet. Eller kanske till och med att den personen som 
jobbar där har rekommenderat att det här vet jag är en bra person. Och det tror jag underlättar för 
rekryterarna och ger en skjuts framåt. (Respondent 5)

Respondent 8 utvecklar vidare:

Jag har varit med på många mingelkvällar.  Jag har aktivt frågat andra om vad man ska eller inte ska 
göra. Man har väl gått på mässor där man visat upp sig och faktiskt visat att: ”här är jag och jag 
finns här”. Det har jag gjort för att visa att jag är tillgänglig på arbetsmarknaden. (Respondent 8)

Respondent 2 berättar:

Företaget jag jobbar för träffade jag på en arbetsmarknadsmässa och pratade med dem där sen hörde 
de av sig och frågade om jag var vidare intresserad och så var jag och pratade med dem. 
(Respondent 2)

I slutet av studietiden får arbetsmarknadsmässor och företagskvällar allt större betydelse för 
en förutsättning efter studierna. Respondent 2 kom i kontakt med sin nuvarande arbetsgivare 
genom en arbetsmarknadsmässa och framhåller att det har blivit allt vanligare att företag inte 
utlyser tjänster genom annonser utan rekryterar från arbetsmarknadsmässor och personliga 
kontakter. 

Att under studietiden delta vid företagskvällar är en metod att få en uppfattning om vilka 
kompetenser en arbetsgivare söker. Genom att ta vara på möjligheterna när företag bjuder in 
till evenemang upplever respondent 8 sig ha en bra uppfattning om vad arbetsgivare söker. 
Efter att ha varit aktiv i en studentförening har respondent 5 både byggt  värdefulla meriter och 
även kontakter till tidigare studenter vid utbildningen. Det är en fördel i rekryteringsprocesser 
att  kunna hänvisa till en kontakt som kan ge rekommendationer. Det handlar inte enbart om 
att skapa kontakter utanför studierna utan även de kontakter men binder med andra studenter. 
Genom att vara engagerad i en studentförening både tillhandahålls kunskaper av att uppleva 
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(Egidius, 2008) och skapas kontakter till andra studenter. De har sett  vad personen och 
kandidaten för tjänsten har presterat  inom föreningen och kan ge rekommendationer till det 
företag de arbetar för. 
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6. Diskussion

I det här avsnittet kommer vi redogöra för hur vårt resultat besvarar de frågeställningar som 
studien utgår ifrån. Vi kommer även att  diskutera studiens resultat i relation till tidigare 
forskning och avslutningsvis ge förslag på framtida studier. Den här studien bidrar till den 
arbetslivspedagogiska forskningen då den behandlar ett bredare perspektiv på 
anställningsbarhet. Tidigare studier inom svensk forskning har främst varit fokuserad på hur 
studenter upplever sin anställnignsbarhet. vi har fokuserat mer på vilka metoder studenterna 
använder för att öka sin anställningsbarhet. 

Studien har syftat till att undersöka vad studenter gör att stärka sin anställningsbarhet och vara 
attraktiva arbetstagare efter avslutade studier. Med studien har vi ämnat besvara hur studenter 
genom olika metoder stärker sitt  eget varumärke och bygger meriter med syfte att  ge sig 
själva fördelar på arbetsmarknaden. Den har även inbegripit vilka kompetenser som skapas 
och påverkar möjligheterna efter avslutad utbildning. Studien har utgått från studenters 
perspektiv och vad de uppfattar som bra metoder och inte hur arbetsgivare värderar dem. 
Resultatet har analyserats utifrån olika teorier om lärande. De är formellt och informellt 
lärande samt erfarenhetsbaserat lärande. Genom den här kvalitativa studien med åtta 
semistrukturerade intervjuer kan vi påvisa en hög medvetenhet hos studenter till att bygga 
meriter och stärka det egna varumärket. Trots att systemvetarestudenter möter en 
arbetsmarknad med goda arbetsmöjligheter och hög tillväxt  är det för att ytterligare öka sina 
chanser viktigt att ha meriter utöver avlagd examen. Att ha sysselsättningarna vid sidan av 
programstudierna är ett sätt att visa på ambitioner och drivkraft att göra något utöver 
studierna. Efter avslutade studier har studenter en likartad examen och aktiviteterna utanför 
blir nödvändiga för att urskilja sig från mängden. 

6.1 Vilka metoder använder studenter för att stärka sin anställningsbarhet och vad är 
syftet med dem? 

Som svar på den första frågeställningen kan vi se hur resultatet visar att studenter använder 
sig av flera olika metoder i syfte att bygga meriter och forma det egna varumärket. Det är 
viktigt att ha aktiviteter utanför de huvudsakliga studierna för att utmärka sig på 
arbetsmarknaden. Utifrån resultatet har vi kunna identifiera flera utmärkande metoder som har 
till avsikt att  stärka anställningsbarheten. De är extraarbete, förtroendeuppdrag, studera 
fristående kurser, huvudutbildning, valet av lärosäte och att bygga kontaktnät. 

Utbildningen och avlagd examen är det som anställningsbarheten grundar sig på och utgör 
den viktigaste meriten. Det är för arbetsgivare en bekräftelse på avslutad utbildning och vilka 
kunskaper studenten har. Trots att den akademiska utbildningen har ett högt värde är det 
nödvändigt för studenter att skaffa sig andra meriter och skapa ett slagkraftigt CV. Att välja en 
utbildning med goda framtidsutsikter vid ett universitet med gott  anseende är metoder som 
redan inledningsvis i studierna kan ger fördelar. Dock efterfrågar arbetsmarknaden bredare 
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kunskaper som inte erhålls genom studierna. Det stämmer överens med tidigare 
forskningsresultat om att  de akademiska meriterna är den allra viktigaste för 
anställningsbarhet men att arbetsgivare allt mer efterfrågar meriter utöver utbildningen 
(Tomlinson, 2008). De flesta studenterna väljer att  ha arbete och förtroendeuppdrag i 
studentföreningar vid sidan om studierna. Att ha ett extraarbete är både av ekonomiska skäl 
och betraktas som en möjlighet att redan under studietiden skapa kontakter med potentiella 
arbetsgivare och yrkesfärdigheter. Förtroendeuppdrag och föreningsengagemang är förenat 
med både nytta och nöje. Det finns ett intresse av att driva projekt i en förening och det är en 
värdefull merit att ha på sitt CV.

Att studera vid ett utbildningsprogram innebär begränsade möjligheter att själv välja vilka 
kunskaper som ska till tillhandahållas. Genom att studera fristående kurser blir det möjligt att 
själv styra sin inlärning och välja relevanta kurser för arbetslivet. En viktig metod för att 
uppmärksammas av arbetsgivare är att  bygga nätverk. Genom att delta vid 
arbetsmarknadsmässor och evenemang som företag bjuder in till knyts viktiga kontakter med 
arbetslivet. Att ha kontakter bland tidigare studenter vid utbildningen kan ge 
rekommendationer och vara avgörande i rekryteringsprocesser. 

De ovan nämnda meriterna tillsammans eller var och en för sig stärker anställningsbarheten 
enligt oss. Utbildningen och avlagd examen utgör grunden för anställningsbarheten men det är 
meriterna utanför studierna som särskiljer kandidater vid rekryteringsprocesser.      

6.2 Vilka kompetenser erhållna under studietiden bedömer studenter som sina främsta? 

Den andra frågeställningen besvaras med att det är bredden av flera olika färdigheter som 
tillsammans är den främsta kompetensen. Genom att bedriva olika sysselsättningar i 
kombination med studierna erhålls olika färdigheter som skapar en helhet av kompetenser.

Att ha ett för utbildningen relevant arbete vid sidan om studierna ger viktiga yrkesfärdigheter 
som teknisk kompetens. Det ger också en vana av att arbeta mot en i förväg bestämd deadline. 
Genom att ha haft aktiviteter utanför studierna kan studenter påvisa kompetenser som att vara 
ambitiös och målinriktad. Det studieresultatet påvisas även av Tomlinson (2008) i att 
aktiviteter vid sidan av studierna även är en metod för att visa personliga egenskaper. 
Föreningsarbete och förtroendeuppdrag visar att man kan anta en ledarroll och ta ansvar för 
sina arbetsuppgifter. Det  utvecklar kompetenser som att inneha ledaregenskaper av att leda 
arbetet och projekt i föreningen. Kompetensen handlar också om arbeta med människor i 
arbetsgrupper och att leda projektet mot ett gemensamt mål. Att kunna motivera andra och ta 
beslut trots att  det finns olika viljor i arbetsgruppen. Vid studier av fristående kurser 
tillhandahålls kunskaper genom ett  formellt lärande (Hager, 2012). Studier vid sidan om 
utbildningsprogrammet bygger individuell kompetens. De som avlägger en examen från 
systemvetarprogrammet har i grunden en likartad kunskap och att  studera fristående kurser 
ger en utökad kompetens.   
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6.3 Framtida studier

Den här studien har behandlat  anställningsbarhet utifrån studenters perspektiv och vad de gör 
för att  vara attraktiva arbetstagare. Möjliga studier för framtida forskning vore att undersöka 
hur studenters uppfattning om anställningsbarhet stämmer överens med arbetsgivare. Då vi 
enbart har fokuserat vår studie på studenterna har vore det intressant med en studie som 
istället behandlar studenters anställningsbarhet från ett arbetsgivarperspektiv. Om de 
aktiviteter och engagemang som bedrivs i syfte att utmärka sig från andra har effekt? 
Ytterligare en frågeställning för framtida forskning skulle kunna behandla huruvida studien av 
Clark et al. (2013) även är giltigt för studenter inom systemvetenskap. Om aktiviteter och 
engagemang utanför studierna också har långverkande effekter för karriären inom IT-
branschen?  
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8. Bilagor

Intervjuguide

Bakgrundsfrågor: 
Berätta om ditt studieval.
Varför har du valt systemvetenskap vid Uppsala universitet. Varför just Uppsala universitet?
Tycker du det är viktigt vid vilket lärosäte du studerar?
Vad har du för intressen? Tror du att något av dina fritidsintressen bidrar till stärka din 
anställningsbarhet? 

Extraarbete och förtroendeuppdrag:
Har du ett extrajobb? Varför har du det? Varför har du det inte? 
Hur fick du ditt extrajobb? 
Hur ofta jobbar du? 
Vad har du för arbetsuppgifter?
Vad har du för tidigare arbeten? Har du bytt till ett arbete mer inriktat mot IT?

Är du engagerad i en förening? Varför det? Varför inte? 
Hur fick du den posten? Varför just det förtroendeuppdraget?
Vad har du för arbetsuppgifter?

Vad för kunskaper, kompetenser och erfarenheter tar du med dig (från extraarbete/
förtroendeuppdrag) till en kommande anställning? 
Ja: Berätta vad, Nej: Varför tror du det är så?
Tänker du strategiskt, ekonomiskt eller för nöjets skull när du väljer dina åtaganden?
Hur upplever du att extraarbetet eller förtroendeuppdrag påverkar dina studier??
Hur upplever du att det går att kombinera med studierna?
Vad lägger du mest tid på? Arbete, studier, förtroendeuppdrag? Har det sett likadant ut 
senaste studieåret?

Syn på den individuella anställningsbarheten:
Vad har du för mål med din utbildning? Vad?
Har du läst några extrakurser (utöver de 180 hp som ingår i din utbildning) för att komplettera 
din examen? Vad? Varför? Varför inte?
Tycker du det är viktigt med höga betyg? Varför? varför inte? 
Tror du att arbetsgivare tycker det är viktigt med höga betyg?
Tycker du att det finns en idealbild för hur en arbetstagare ska vara? Ja: Berätta varför. Hur 
upplever du att den idealbilden ser ut? Nej: Berätta varför inte. 
Upplever du att du anpassar eller försöker anpassa dig till den idealbilden?
Stärker du din anställning genom att “nätverka”? Berätta hur. 
Hur ser du på din anställningsbarhet? 



41

Vad tycker du är viktigast, den akademiska utbildningen, de andra meriterna eller en 
kombination? Utveckla varför?
Hur mycket tid har du lagt på ditt CV och förbereda dig inför arbetsintervjuer? Hur?
Hur skulle du marknadsföra sig själv på en arbetsintervju? Utefter dina meriter, kompetenser 
och erfarenheter?
Finns det något som skulle kunna stärka din anställningsbarhet mer? Något mer du kunde 
gjort under studietiden?

Avslutningsvis
Har du något du till tilläga, förtydliga eller utveckla? 
Har du några frågor till mig?


