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Sammanfattning 

Begreppet anställningsbarhet förekommer allt mer på den svenska arbetsmarknaden där det 

hänvisar till en individs möjlighet att få en anställning såväl som förmågan att förbli anställd. 

Det är upp till den enskilde individen att förbli anställningsbar och att utbilda sig är ett sätt att 

göra sig attraktiv på arbetsmarknaden. Syftet med denna studie är att belysa ett urval av 

personalvetarstudenters upplevelser av begreppet anställningsbarhet. I studien undersöktes hur 

snart nyexaminerade personalvetarstudenter resonerar kring sin egen anställningsbarhet samt 

huruvida utbildning bidrar till att öka deras anställningsbarhet. Metoden som tillämpades var 

kvalitativ och vi utgick ifrån en semistrukturerad intervjuguide. Resultatet påvisade av 

studenterna generellt sätt definierar anställningsbarhet som “någon värd att anställa” och 

samtliga studenter framhöll utbildning som avgörande för en individs anställningsbarhet. 

Studenterna menade dock att utbildning inte räcker för att göra en individ attraktiv på 

arbetsmarknaden utan betonade betydelsen av relevant arbetslivserfarenhet samt personliga 

egenskaper som social kompetens och flexibilitet.  

 

 

  



 

Innehållsförteckning 
1 Inledning ..................................................................................................................................1 

1.1 Introduktion ............................................................................................................................ 1 
1.2 Bakgrund ................................................................................................................................ 1 

2 Syfte .........................................................................................................................................2 
2.1 Frågeställning ......................................................................................................................... 2 

3 Begreppspreciseringar .............................................................................................................2 
3.1 Anställningsbarhet ................................................................................................................. 3 
3.2 Utbildning .............................................................................................................................. 3 
3.3 Alumn .................................................................................................................................... 3 

4 Personalvetarprogrammet ........................................................................................................3 
5 Tidigare forskning ...................................................................................................................4 

5.1 Högre utbildning och anställningsbarhet ............................................................................... 4 
 Högre utbildning och arbete med personal- och arbetslivsfrågor ...................................... 4 
 Att utveckla anställningsbarhet.......................................................................................... 5 

5.2 Vad gör en alumn anställningsbar? ........................................................................................ 6 
 Alumnernas syn på anställningsbarhet .............................................................................. 6 
 Rekryterarnas syn på anställningsbarhet ........................................................................... 7 
 En jämförelse av synen på anställningsbarhet ................................................................... 7 

5.3 Upplevd anställningsbarhet .................................................................................................... 7 
 Betydelsen av upplevd anställningsbarhet ......................................................................... 8 
 Resultat och diskussion ..................................................................................................... 8 

5.4 Anställningsbara studenter ..................................................................................................... 8 
 CV och anställningsintervju som tekniker för anställningsbarhet ..................................... 8 

6 Teoretiska utgångspunkter .......................................................................................................9 
6.1 Foucaults maktteori ................................................................................................................ 9 
6.2 Goffmans rollteori ................................................................................................................ 10 
6.3 Foucault och Goffman ......................................................................................................... 11 
6.4 Avgränsningar ...................................................................................................................... 11 

7 Metod .....................................................................................................................................11 
7.1 Val av metod ........................................................................................................................ 11 
7.2 Urval .................................................................................................................................... 12 
7.3 Material ................................................................................................................................ 13 
7.4 Undersökningens genomförande .......................................................................................... 13 
7.5 Databearbetning ................................................................................................................... 14 
7.6 Etik ....................................................................................................................................... 14 
7.7 Studiens kvalité .................................................................................................................... 15 

 Validitet ........................................................................................................................... 15 
 Trovärdighet .................................................................................................................... 15 

7.8 Förförståelse ......................................................................................................................... 16 
8 Resultat ..................................................................................................................................16 

8.1 Utbildning ............................................................................................................................ 16 
 Varför utbilda sig? ........................................................................................................... 16 
 Varför personalvetarprogrammet? ................................................................................... 17 
 Vad var din ambition med din utbildning? ...................................................................... 18 

8.2 Anställningsbarhet ............................................................................................................... 19 
 Olika definitioner av begreppet anställningsbarhet ......................................................... 19 
 Verktyg för att bli anställningsbar ................................................................................... 20 

8.3 Utbildning och anställningsbarhet ....................................................................................... 21 
 Utbildningens betydelse för individens anställningsbarhet ............................................. 21 
 Upplevda förväntningar från arbetsgivare på arbetstagare .............................................. 21 
 Erhålls rätt kompetenser genom utbildningen? ............................................................... 22 
 Räcker utbildning för att göra individen anställningsbar ................................................. 22 

9 Diskussion .............................................................................................................................23 



 

9.1 Resultatdiskussion ................................................................................................................ 23 
 Utbildning ........................................................................................................................ 23 
 Anställningsbarhet ........................................................................................................... 26 
 Utbildning och anställningsbarhet ................................................................................... 27 

9.2 Metoddiskussion .................................................................................................................. 29 
10 Avslutande reflektion.............................................................................................................30 
12 Litteraturförteckning ..............................................................................................................32 
13 Bilaga 1 – Intervjuguide ........................................................................................................34 

 

 

 



 

1 

 

1 Inledning 

Följande kapitel kommer att presentera en introduktion och en bakgrundsbeskrivning till det 

ämne och problemområde som följande studie ämnar belysa.  

1.1 Introduktion 

Anställningsbarhet är ett begrepp som blir allt mer förekommande i dagens samhälle och på 

arbetsmarknaden, där det hänvisar till en individs möjlighet att få en anställning såväl som 

individens förmåga att förbli anställd. Med detta menas individens förmåga att anpassa sig 

och forma sig i linje med det arbetsmarknaden kräver (Garsten & Jakobsson 2004:1f). Att 

individen upprätthåller dessa krav och ständigt utvecklar sig i takt med att arbetsmarknaden 

förändras är individens eget ansvar (Garsten & Jakobsson 2004:160). 

 

Just utbildning har blivit ett väsentligt begrepp när det talas om individens anställningsbarhet 

vilket även är ett sätt för individen att påvisa sin kunskap, kompetens och vilja till livslångt 

lärande. Individen kan således utbilda sig för att skapa sig en bättre position på 

arbetsmarknaden (Garsten & Jakobsson 2004:1f). Utbildning kan betraktas som en 

förutsättning för arbete, vilket uttrycks i vår tids skola där vi spenderar mycket tid innan vi 

äntrar arbetsmarknaden. Skolsystemet är till viss del sammanlänkat med arbetsmarknaden 

men detta förhållande är komplext då utbildning och antalet nyexaminerade inte alltid svarar 

mot arbetsmarknadens efterfrågan (Löfgren Martinsson 2008:34). 

 

Ansvaret för lärandet har gått från att enbart ligga på staten till att mer och mer föreligga 

individen. Dock har båda parter fortfarande ett ansvar och ett intresse av att öka lärandet och 

kunnande hos individen. Förr innebar anställningsbarhet individens kapacitet att behålla en 

anställning. Idag handlar anställningsbarhet snarare om individens kapacitet att anpassa sig 

efter arbetsmarknadens krav vilket kräver kompetensförbättring, livslångt lärande och rätt 

attityd (Garsten & Jacobsson 2004:7f). Som tidigare påvisat är utbildning ett sätt för individen 

att påvisa sin anställningsbarhet. Detta medför att skolan har en betydande roll i frågan vilket i 

sin tur innebär att ett visst ansvar även föreligger universitet och högskolor i att förbereda 

individer inför arbetslivet. Ett sätt för universitet och högskolor att göra detta är att utforma 

utbildningar som passar arbetsmarknadens krav (Qenani, MacDougall & Sexton 2014:211).  

 

Vidare har även sättet att mäta anställningsbarhet på förändrats. Förr mättes arbetslöshet 

genom att titta på de arbetslösa medan det numera är av vikt att även se till de anställda. Att 

vara anställd idag behöver inte betyda att du är anställningsbar imorgon (Garsten & Jacobsson 

2004:10f). Individen förväntas kunna byta organisation, projekt och kollegor och kan behöva 

vänja sig vid tanken av att inte ha en stadig fast anställning (Garsten & Jacobsson 2004:11). 

1.2 Bakgrund 

Som tidigare påvisat är relationen mellan arbetsmarknadens krav och utbildning komplex 

(Garsten & Jacobsson 2004:3).  Dessutom finns det många olika definitioner av begreppet 
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anställningsbarhet vilket gör det mångfasetterat. Berglund (2009) lyfter fram 

anställningsbarhet som ett begrepp med ett klart förhållande till arbetsmarknaden. Ett annat 

sätt att beskriva begreppet anställningsbarhet görs av Nilsson (2007) som menar att 

anställningsbarhet handlar om individers möjligheter att få ett arbete samt att kunna behålla 

anställningen eller eventuellt byta arbete. 

 

Akademiker har generellt sätt lägre arbetslöshet jämfört med andra grupper på 

arbetsmarknaden, men det innebär inte att etablering på arbetsmarknaden som utbildad är helt 

oproblematiskt. Högre utbildning innebär ekonomisk satsning på såväl individnivå som på 

samhällsnivå. Vidare förväntas denna satsning bland annat genera en välutbildad arbetskraft 

för högre ekonomisk tillväxt, vilket är en anledning till att staten årligen satsar ungefär 20 

miljarder kronor i högre utbildning (Riksrevisionen 2009:7). Ett motiv till att individer väljer 

att studera vid högskola och universitet är troligtvis ökad anställningsbarhet genom bättre 

möjligheter i arbetslivet gällande utveckling och karriär. Ungefär 40 000 nyutbildade personer 

äntrar arbetsmarknaden varje år men många av dem, tillsammans med arbetsgivare, är 

missnöjda med arbetslivsanknytningen i utbildningen (Riksrevisionen 2009:13ff). 

 

Personalvetarutbildningen har utvecklats parallellt med utvecklingen av arbetsområdet men 

relationen mellan högre utbildning och arbete präglas av en matchnings- eller 

diskrepansproblematik där den kompetens som arbetsgivaren efterfrågar i viss mån skiljer sig 

mot den kompetens som nyutbildade akademiker besitter (Löfgren Martinsson 2008:76f). 

2 Syfte  

Syftet med följande studie är att belysa ett urval av snart nyexaminerade 

personalvetarstudenter upplevelser av begreppet anställningsbarhet. förhoppning är att studien 

ska ge ökad förståelse för fenomenet och påvisa hur olika studenter från samma utbildning 

resonerar kring sin egen anställningsbarhet. 

2.1 Frågeställning 

1. Varför valde ett urval av snart nyexaminerade personalvetarstudenter att studera vid 

högskola? 

2. Vad anser ett urval av snart nyexaminerade personalvetarstudenter gör en individ 

anställningsbar? 

3. Hur anser ett urval av snart nyexaminerade personalvetarstudenter att utbildning 

påverkar individens möjlighet att få anställning på dagens arbetsmarknad? 

3 Begreppspreciseringar 
Följande definieras begrepp som är centrala i denna uppsats. Detta görs dels för att underlätta 

för läsaren men även för att reducera misstolkningar och missförstånd. 
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3.1 Anställningsbarhet 

Begreppet hänvisar till en individs möjlighet att få en anställning såväl som förmågan att 

förbli anställd. 

3.2 Utbildning  

Begreppet hänvisar till högre utbildning på högskola eller universitet. 

3.3 Alumn 

Begreppet hänvisar till en utexaminerad student. 

4 Personalvetarprogrammet  

I följande kapitel presenteras en kort generell sammanställning av personalvetarprogrammet. 

Saco (2016) beskriver personalvetare som ett yrke som syftar att behandla frågor gällande 

både personal och organisation. Personalvetare arbetar mot hela arbetsmarknaden och besitter 

kunskap om såväl verksamhet, människa och regelverk. Saco framhåller också 

personalvetarens viktiga betydelse för förändringsarbete och vid beslut gällande 

verksamhetsutveckling.   

Personalvetarprogrammet beskrivs som en utbildning inriktad mot arbete med personal- och 

arbetslivsfrågor. Programmet omfattar 180hp och har sin utgångspunkt i beteendevetenskap 

samt sociologi, psykologi, socialpsykologi och pedagogik där fokus föreligger arbetsliv och 

organisationer. Utbildningen syftar till att på olika sätt förbereda personalvetaren för ett 

kvalificerat personalarbete (Studeravidare.se 2016). Saco (2016) framhäver vidare att 

personalvetarprogrammet kan variera mellan de olika lärosätena men att utbildningen ofta 

innehåller någon form av företagsekonomi och juridik samt praktik eller parataktiska inslag. 

 

Själva arbetet som personalvetare beskrivs vidare innefatta arbetsuppgifter som rekrytering, 

skapa trivsel för medarbetare, utveckla arbetssituationen samt, när det behövs, hålla nere 

personalstyrkan på rätt sätt. Som personalvetare handlar det om att kunna arbeta praktiskt, 

operativ, strategiskt och förebyggande. Arbetet kan vara både brett och specialiserande och 

vanliga arbetsuppgifter är kompetens-, ledaskaps- och organisationsutveckling, 

konflikthantering, arbetsmiljöarbetet, löne-, pension- och försäkringsfrågor, arbetsrätt, 

förhandlingar med mera. Saco (2016) skriver också att personalarbetet är viktigt för att en 

verksamhet ska kunna fungera. Tjänstetitlar som personalchef, personalansvarig, rekryterar, 

HR-chef med mera är exempel för vad personalvetare kan anta efter studier. 

 

Saco (2016) framhåller också att det finns en bra balans på arbetsmarknaden för 

personalvetare. Att antal utbildade stämmer överens med antal arbeten som finns på 

marknaden. Detta gäller för både nyutbildade och för erfarna personalvetare.   
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5 Tidigare forskning 

I följande kapitel presenteras tidigare forskning som utförts på det område som denna studie 

ämnar undersöka. Källorna som redovisas har samtliga anknytning till ämnesområdet 

anställningsbarhet. 

5.1 Högre utbildning och anställningsbarhet 

Tongivande för denna studie är Löfgren Martinssons (2008) “Högre utbildning och arbete 

med personal- och arbetslivsfrågor - Om professionalisering och utveckling av 

anställningsbarhet”. Syftet med avhandlingen är ”att beskriva och analysera relationen mellan 

högre utbildning och arbete på personal- och arbetslivsområdet i termer av anställningsbarhet 

och professionalisering samt diskutera hur högre utbildning kan bidra till utveckling 

därvidlag” (Löfgren Martinsson 2008:12). 

 

Syftet med avhandlingen är således att belysa anställningsbarhet i relation till högre 

utbildning och till arbete med personal- och arbetslivsfrågor samt att diskutera hur utbildning 

kan bidra till att utveckla studenters anställningsbarhet (Löfgren Martinsson 2008:12).  

 

Löfgren Martinsson (2008:12) menar att historiskt, socialt och kulturellt betingade 

förhållanden har manat fram förändringar i arbetet med personal- och arbetslivsfrågor vilket i 

sin tur har resulterat i ett ökat ansvarsområde för personalfunktionen. I takt med detta har 

spänningar mellan arbetsgivare och arbetstagare uppstått där den kompetens arbetsgivaren 

kräver inte alltid stämmer överens med den befintliga kompetensen hos personalvetarna 

besitter. 

 Högre utbildning och arbete med personal- och arbetslivsfrågor 

Löfgren Martinsson (2008:113) har identifierat tre områden som kan bidra till att skapa en 

förståelse för relationen mellan högre utbildning och arbete: matchningsproblematik, 

anställningsbarhet och utveckling av anställningsbarhet hos studerande liksom 

professionalisering. 

 

Diskrepans mellan arbetsgivare och arbetstagare kan ses som ett generellt problem, dock 

förstärks problematiken i personal- och arbetslivsfrågor till följd av dess komplexa karaktär. 

Parallella perspektiv, motstridiga tendenser inom HRM samt skilda definitioner av vilken 

kompetens och vilken kunskap som värderas ligger enligt Löfgren Martinsson (2008:113) till 

grund för spänningen mellan arbetsgivare och arbetstagare. 

 

Begreppet anställningsbarhet konstrueras på två grundläggande sätt, dels som en uppsättning 

färdigheter men även i termer av kontinuerligt lärande, empowerment och identitet. Dessa två 

konstruktioner innehåller skilda synsätt på kompetens och beroende på vilken konstruktion 

som avses definieras anställningsbarhet och dess utveckling på olika vis. Konstruktionen 

anställningsbarhet som en uppsättning färdigheter, ger möjligheten att definiera vilka 
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kompetenser som anses önskvärda och sedan utveckla dessa. Konstruktionen 

anställningsbarhet i termer av lärande, empowerment och identitet ger dock inte samma 

möjlighet, utan utveckling av anställningsbarhet sker utifrån individens förutsättningar och i 

relation till andra (Löfgren Martinsson 2008:113). 

 

Personalarbetet har enligt Löfgren Martinsson (2008:114) en relativt hög grad av 

professionalisering och hon identifierar två skilda strategier, dels via utveckling och 

kvalificering av tekniker men även utav den kunskapsbas som personalvetarna utgår ifrån i 

sitt arbete. En alltför långtgående professionalisering ifrågasätts dock  av bland annat HRD-

forskare som menar att individers och organisationers kreativitet och utveckling hämmas av 

en homogenisering. 

 

Löfgren Martinsson (2008:114f) menar att anställningsbarhet bör betraktas som ”en 

kontinuerlig process vilken påbörjas inom ramen för högre utbildning men som 

vidareutvecklas och förfinas i relation till den kontext som organisationen utgör”. Denna 

konstruktion av anställningsbarhet ger studenten möjlighet att omsätta kunskaper och 

färdigheter i handling på ett sätt som även gagnar en framtida arbetsgivare. Det handlar 

således enligt Löfgren Martinsson dels om att bygga upp studenters kunskapsbas men även 

om att bidra till deras personliga och sociala utveckling samt att förstärka deras förmåga till 

kritisk reflektion och kontinuerligt lärande. 

 Att utveckla anställningsbarhet 

Enligt Löfgren Martinsson (2008:171f) finns det fler strategier för att utveckla studerandes 

anställningsbarhet och hon betonar vikten av att bidra till utvecklingen av studenters 

kunskapsbaser, personliga samt professionella utveckling och empowerment. Studerande bör 

enligt Löfgren Martinsson uppmuntras till ett kritiskt och reflekterande förhållningssätt. För 

att den studerade ska kunna tillägna sig kunskap och således öka sin kunskapsbank krävs det 

att individen använder sig själv och sina egna känslor i lärandeprocessen samt konstruktivt 

reflekterar över den nyvunna kunskapen. Studerade bör även ges verktyg för att kunna 

utveckla nya handlingsstrategier men även för att kunna hantera konflikter och oenigheter 

som kan uppstå i deras kommande arbete. 

 

Löfgren Martinsson (2008:173f) betonar att lärande, empowerment och teoretiska kunskaper 

har ett visst värde i sig men att det är först när dessa kunskaper och färdigheter omsätts i 

handling som de kan bidra till att utveckla studerades anställningsbarhet. 

Löfgren Martinsson (2008:177f) anser att det finns en alltför stark tro på att det går att 

definiera vilka kunskaper och färdigheter som en personalvetare behöver ha med sig ut på 

arbetsmarknaden. Hon menar att dagens arbetsmarknad är så bred och komplex att det inte är 

relevant att precisera vilka kompetenser en högskoleutbildning bör förse en studerade med. 

Inte heller anser Löfgren Martinsson att det är givande att precisera vad anställningsbarhet är 

och anpassa högre utbildning efter dessa bestämningar. Anställningsbarhet bör istället 

betraktas som en process som påbörjas vid högre utbildning där studenten får utveckla sin 
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egen betydelse, sina förmågor samt de uppgifter som studenten ställs inför. Ett sådant 

förhållningssätt gör att de studerande får bättre förutsättningar för att utveckla kvaliteter som 

det aktuella arbetet genererar vilket i sin tur kan integreras i utvecklingen tillsammans med 

andra. 

5.2 Vad gör en alumn anställningsbar? 

Holmberg och Johanssons avhandling (2005) syftar till ”att få större kunskap om alumners 

väg ut i arbetslivet efter examen vid Växjö universitet; hur de värderar sin utbildning idag och 

hur de uppfattar sin möjlighet till anställning”. Avhandlingen behandlar dels utexaminerade 

studenters upplevelser men belyser även rekryterares syn på alumners möjlighet till 

anställning (Holmberg & Johansson 2005:7ff). 

 

När Holmberg och Johansson (2005:11) genomförde sin enkätundersökning som besvarades 

av 622 alumner var det tre år sedan de tog examen. Majoriteten av respondenterna uppgav att 

de var nöjda med sin utbildning och studiens resultat påvisar en relation mellan arbetslivets 

krav och de kunskaperna som alumnerna får genom sin utbildning (Holmberg & Johansson 

2005: 24). 

 Alumnernas syn på anställningsbarhet 

Holmberg och Johansson (2005:41) identifierade sex faktorer som har betydelse för 

alumnernas upplevda anställningsbarhet: 

 

1. Utbildning. Utbildningsnivån skapade möjligheter för alumnerna på arbetsmarknaden. 

Dock försvårade utbildningsnivån för alumnerna att få ett arbete som inte krävde 

högskoleutbildning då de ansågs vara överkvalificerade. 

2. Arbetslivserfarenhet. Relevant utbildning räcker oftast inte för att få anställning, utan 

det krävs även kompletterande arbetslivserfarenhet. Om alumnerna har erfarenhet 

inom relevanta, för utbildningen, arbeten och erfarenheter från arbeten som kräver 

högre utbildning, ökar alumnernas möjligheter till att få ett arbete. 

3. Möjlighet att flytta. Eftersom det är högre konkurrens inom vissa regioner för vissa 

arbeten resulterar det i ett minskat arbetsutbud. 

4. Familjesituation. Påverkar alumnernas anställningsbarhet indirekt då det kan vara ett 

hinder för mobilitet. Dessutom upplevde några alumner att det var lättare att få ett 

arbete när småbarnsåren var över. 

5. Tydlig yrkesidentitet. Det är lättare för en arbetsgivare att bedöma en individs 

kunskaper och kvalifikationer ju mer specialiserad individen är. 

6. Kontaktnät. Några alumner hade fått arbeten eller tips om arbeten genom att använda 

sig av olika kontakter. 
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 Rekryterarnas syn på anställningsbarhet 

Rekryterarna ansåg inte att det var väsentligt vilket universitet eller högskola som studenten 

hade studerat vid. Huvudsaken var att utbildningen ansågs relevant för tjänsten. Vidare ansåg 

rekryterarna att det inte alltid räckte med utbildning för anställning utan att även 

arbetslivserfarenhet var viktig. För att öka anställningsbarheten var det viktigt att den 

arbetslivserfarenheten var inriktad mot den aktuella tjänsten (Holmberg & Johansson 

2005:42). 

Som tidigare påvisat lade rekryterarna stor vikt vid social kompetens, vilket också idag blir 

allt viktigare vid rekryteringsprocesser. Vidare nämnde rekryterarna även egenskaper som 

samarbetsförmåga och lyhördhet som viktiga hos de arbetssökande eftersom dessa är 

egenskaper som utgör förutsättningar för en välfungeradande arbetsrelation (Holmberg & 

Johansson 2005:42). 

 En jämförelse av synen på anställningsbarhet 

Studien påvisade att upplevelsen och definitionen av begreppet anställningsbarhet skiljde sig 

åt mellan alumnerna och rekryterarna. Alumnerna såg kontaktnät som en viktig faktor då de 

ansåg att kontakter ökar anställningsbarheten. Rekryterarna beskrev kontaktnätets vikt ur ett 

mer tids- och kostnadseffektivt perspektiv  då användandet av kontaktnät kan resultera i en 

kortare rekryteringsprocess. Dessutom ansåg rekryterarna att det var lättare att finna rätt 

personer för arbetet (Holmberg & Johansson 2005:43). 

 

Många av rekryterarna tryckte på social kompetens. Enligt dem kunde social kompetens vara 

avgörande för anställning. Alumnerna lade inte större vikt vid social kompetens eftersom de 

ansåg att de hade bra social kompetens. Därför lade de mer fokus på andra faktorer, som till 

exempel att deras egenskaper och färdigheter inte överensstämde med rekryterarnas 

önskemål, samt att svag yrkesidentitet försvårade deras möjlighet till anställning då de ansåg 

att det var svårare att bedöma huruvida deras kompetenser var relevanta för arbetet (Holmberg 

& Johansson 2005:43f). 

 

Kombinationen av utbildning och arbetslivserfarenhet var dock något som både alumner och 

rekryterare betonade som viktigt. Båda ansåg att nyutexaminerade saknade detta vilket i sin 

tur resulterade i lägre grad av anställningsbarhet och minskad möjlighet till arbete. Alumnerna 

sökte därför ofta arbeten de var överkvalificerade för (Holmberg & Johansson 2005:44). 

5.3 Upplevd anställningsbarhet 

Qenani, MacDougall och Sextons vetenskapliga artikel (2014) syftar till att belysa studenters 

upplevda anställningsbarhet i relation till arbetsmarknaden. Målet är att undersöka 

studenternas självkännedom genom att undersöka deras förväntningar på att få en anställning 

(Qenani, MacDougall & Sexton 2014:199). 
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 Betydelsen av upplevd anställningsbarhet 

Studiens resultat påvisar att studenternas känsla av att kunna göra skillnad är av stor 

betydelse. Själveffektivitet och självuppfattning påverkar deras upplevda anställningsbarhet 

både direkt och indirekt genom kompetens, förståelse och metakognition. Även om det är 

viktigt att vara anställningsbar har studentens självuppfattning av anställningsbarhet blivit 

särskilt viktigt för nyutexaminerade studenter på den snabbt föränderliga arbetsmarknaden. 

Qenani, MacDougall och Sexton (2014:202f) menar vidare att uppfattningen av att vara 

anställningsbar medför känslor så som trygghet, självsäkerhet och självständighet vilket bidrar 

till en bättre prestation och således en större upplevd anställningsbarhet hos individen. 

 Resultat och diskussion 

Qenani, MacDougall och Sexton (2014:209) betonar universitetets viktiga roll i att styra 

studenterna att agera självstyrande vilket påbörjas tidigt i akademiska studier. Det är av vikt 

att studenterna, i ett tidigt stadium av sina studier, blir medvetna av vad som krävs av dem för 

att bli anställningsbara och därmed bör universitetet ge studenterna möjligheter att utveckla de 

kunskaper som krävs. Vidare är det viktigt att studenterna kan reflektera över sina 

erfarenheter och att de kan framhäva sina kunskaper och inlärda förmågor. På så sätt blir 

studenterna beredda på att effektivt hantera de akademiska val som senare kommer att leda 

dem till att bli mer framgångsrika i sina val efter examen, oavsett gällande arbetsmarknaden 

eller i andra sammanhang. 

Att öka studenternas anställningsbarhet föreligger både individens och universitetets intresse 

och ses som gemensamt mål dem emellan. Studenterna ansvarar för sin egen 

anställningsbarhet och universitetet ansvarar för att säkerhetsställa förhållanden som främjar, 

vägleder och underlättar utvecklingen av studenternas anställningsbarhet (Qenani, 

MacDougall & Sexton 2014:211). 

5.4 Anställningsbara studenter 

Vesterbergs vetenskapliga artikel (2005) syftar till att kritiskt belysa formandet av 

anställningsbara studenter och utgår ifrån empiriskt material från Linköpings Universitets 

Karriärscentrum samt Michel Foucaults maktperspektiv. Vesterberg (2005:99f) menar att 

studenters anställningsbarhet är en samhällsekonomisk fråga och betonar att utbildning bör ha 

en tydlig koppling till arbetsmarknaden. Vesterberg argumenterar för att en välutbildad 

arbetskraft förväntas generera högre ekonomisk tillväxt. Anställningsbarhet är således viktigt 

på samhällsnivå men även på individnivå där individen ofta väljer att studera på högskola 

eller universitet för att förbättra sin position på arbetsmarknaden. 

 CV och anställningsintervju som tekniker för anställningsbarhet 

Vesterberg (2005:100f) menar att olika tekniker används på Linköpings Universitets 

Karriärcentrum för att forma studentens anställningsbarhet och lyfter specifikt fram två 

tekniker, Curriculum Vitae (CV) och tips inför anställningsintervjun. Curriculum Vitae är en 
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arbetssökarhandling där individen återger tidigare utbildningar och arbetslivserfarenheteter i 

syfte att visa sin anställningsbarhet för framtida arbetsgivare. 

 

På Karriärcentrums hemsida ges hänvisningar till hur ett CV ska formuleras men även vad 

som bör och inte bör finnas med i ett attraktivt CV. Vesterberg (2005:101) argumenterar för 

att dessa detaljerade beskrivningar om hur ett CV bör se ut kan förstås i termer av 

“mikromakt” (Foucault 2003:31ff). De instruktioner som återfinns på Linköpings Universitets 

Karriärcentrum används således på mikronivå för att styra studenter mot anställningsbarhet. 

 

På Karriärcentrums hemsida ges även råd och tips om hur studenter bör bete sig under en 

anställningsintervju och hur de förbereder sig på bästa sätt. Vesterberg (2005:102f) menar att 

de råd och tips som återfinns på hemsidan syftar till att göra studenten mer anställningsbar 

men även att det är viktigt att studenten framstår som attraktiv. Dessutom handlar det om att 

sprida kunskap om hur studenter kan bli mer attraktiva och anställningsbara på 

arbetsmarknaden och Vesterberg hävdar att det idag mer eller mindre är en plikt att göra sig 

och förbli anställningsbar.  

 

Studenter bör bli medvetna om hur de ska agera för att stärka sin anställningsbarhet. 

Dessutom ska studenter, enligt Vesterberg (2005:103f), förses med sådan kunskap att de 

själva kan känna trygghet i att kunna värdera och välja vilka tips och råd de anser är värda att 

lära av. Han menar att belysa anställningsbarhet ur ett kritiskt perspektiv dels hjälper 

studenten att maximera sin egen anställningsbarhet men även att kritiskt reflektera och 

ifrågasätta dessa ideal. 

6 Teoretiska utgångspunkter 

I detta avsnitt presenteras utförligt de teoretiska utgångspunkter, Foucaults maktteori och 

Goffmans rollteori, som används som grund i denna uppsats. 

6.1 Foucaults maktteori 

Foucaults (2009) maktteori har utgångspunkt i att makt förekommer i alla sociala relationer. 

Foucault talar främst om tre olika makttyper han benämner som den reglerande makten, den 

disciplinära makten och den pastorala makten vilka alla tre syftar till att förklara hur makt kan 

komma att uttryckas samt utövas i olika mänskliga relationer.   

Den reglerande, den första typen av makt, definierar Foucault (2009:XIIf) som olika typer av 

regleringsformer som syftar att kontrollera befolkningen. Här handlar det främst om den 

kontroll som fås genom till exempel lagtexter och staten. Med andra ord är det inte en makt 

som fås genom samtycke och auktoritet, det handlar snarare om en makt som redan finns och 

sätter regler för vad som får och inte får göras. Specifikt för den här typen av makt är även att 

den enbart existerar när det utövas. 
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Foucaults (2009:218) andra makttyp, den disciplinära makten, handlar om att ordninghålla 

den mänskliga mångfalden. Makten handlar om att forma människor efter önskat behov 

(Foucault 2009:43). Foucault (2009:146f) beskriver makten som en yttre påverkan där 

individen är bevakad och kontrolleras av någon, några eller något som betraktar individen.  

 

I Foucaults (2009) två första makttyper verkar individen som objektet där makten som utövas 

kontrollerar individen att lyda. Detta skiljer sig från Foucaults (2009:203f) tredje och sista 

makttyp, den pastorala makten där individen fungerar som subjektet. Foucault benämner den 

pastorala makten som en typ av självstyrning som ger individen mer frihet. Maktutövningen 

handlar om att få individen att, genom sinnet, underordna sig makten. På så sätt agerar 

individen utifrån vad hen tror att sina egna val och sitt eget valda beteende men där Foucault 

menar att det i själva verket är makten som fungerar som en inre påverkan och styr individens 

agerande. Pastoral makt handlar således om att få individen att agerar på ett visst sätt där 

individen tror att hen styr sitt beteende själv men där det i själva verket finns pågår en 

maktutövning. 

 

Foucaults maktteori är väsentlig för studien eftersom den syftar till att belysa hur individer 

påverkas av yttre attribut så som exempelvis samhället och arbetsmarknaden. Individer agerar 

och gör val som går i linje med arbetsmarknadens krav, exempelvis att utbilda sig. Foucault 

talar också om den makt som utförs där individer påverkas undermedvetet. Där den inre 

maktutövningen kan påverka individen att göra ett visst val som hen tror är självvalt men 

istället handlar det exempelvis om att göra sig själv mer attraktiv på arbetsmarknaden och att 

uppfylla arbetsmarknadens och samhällets krav.  

6.2 Goffmans rollteori 

Goffman (2014:9) beskriver, utifrån sin rollteori, hur varje social situation verkar som ett 

rollspel där varje enskild individ antar olika roller som aktör eller publik. Vidare beskriver 

Goffman att dessa skådespel utspelas vid olika typer av scener, i vårt fall kan scen 

exemplifieras med en arbetsplats eller arbetsmarknad. Det finns inget givet manus för 

individerna att agera efter. Istället, menar Goffman (2014:11f), att individerna agerar efter vad 

de läser av omgivningen. Individerna tar reda på så mycket de kan om vad som förväntas av 

dem och hur de förväntas att bete sig. Därefter antar de, både medvetet och omedvetet den roll 

som passa omgivningen på bästa sätt.  

 

Vidare är det av vikt att individen kan identifiera sig med sin roll för att på så vis göra den 

trovärdig. Rollerna antas på olika nivåer av olika nivåer och det är olika svårt för olika 

individer att göra sin roll trovärdig beroende på hur mycket de själva tror på sig själva och sin 

roll. Goffman (2014:25f) påvisar också vikten av att omgivningen måste dela individens 

uppfattning om omgivningen som läses av för att individens roll ska bli trovärdig. Goffman 

(2014:52) menar att individer antar olika fasader där vi styr de intryck som vi ger vår 

omgivning och individen måste tro tillräckligt mycket på sin egen roll för att omgivningen 

också ska tro på den. Det är viktigt att individen kan presentera sig själv och sin roll på ett sätt 

som inger en positiv trovärdighet för att således passa in i den omgivning där rollen ska 
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spelas. Med andra ord handlar det om att individen anpassar sig efter de riktlinjer, normer och 

förväntningar som finns från omvärlden 

 

Goffmans rollteori är relevant för studien eftersom den ger en ökad förståelse för individers 

agerande och den roll individen antar i interaktion med arbetsmarknaden och samhället. 

Goffman förklarar hur individer ändrar sitt beteende för att passa in i den mall som 

omgivningen skapar och förväntar sig att individen ska rätta sig efter. Teorin påvisar med 

andra ord hur viktig just omgivningen är för individens val, till exempel vid val av 

utbildning.  Dessutom pekar Goffman på individens egen uppfattning av sig själv och sin roll. 

Att individen tror på den roll hen antar och genom denna självkänsla och kontroll bli 

individen mer anställningsbar. 

6.3 Foucault och Goffman 

Foucault och Goffman är två kompletterande teorier till studien. Foucaults (2009) teori syftar 

till att ge inblick i olika maktförhållanden som finns i vårt samhälle och vad makt har för 

påverkan på oss individer i förhållande till arbetsmarknaden. Det handlar om både inre och 

yttre makt. Foucault hjälper studien att belysa hur samhället påverkar individen att göra olika 

val men också för att belysa hur individen besitter en viss självstyrning.  

Goffman (2014) kompletterar och förstärker denna maktteori då han lägger vikt vid de olika 

roller som individer antar i olika sociala sammanhang. Med det sagt kan Goffman även påvisa 

att vi individer inte alltid styrs av olika aktörer utan att vi själva bestämmer över våra val och 

vårt beteende för att förställa oss på ett visst sätt. Detta kan Foucault (2009) i sin tur 

komplettera med sin maktteori med att någon eller något får oss att agera på ett visst sätt 

vilket enligt Foucault är en typ av maktutövning.  

6.4 Avgränsningar 

Då anställningsbarhet är ett brett begrepp med många olika definitionen har vi valt att 

begränsa oss till individens upplevelse av begreppet. Vidare har vi valt att begränsa oss till ett 

urval av snart nyexaminerade studenter och deras syn på anställningsbarhet i relation till 

utbildning. Vår studie utgår från ett subjektivt perspektiv och berättar således inte sanningen 

om huruvida de examinerade studenterna verkligen är anställningsbara. 

7 Metod 

I följande kapitel redovisas och motiveras studiens genomförande uppdelat i åtta olika avsnitt. 

7.1 Val av metod 

Denna studie har som syfte att belysa snart nyexaminerade studenters upplevelser av sin egen 

anställningsbarhet i förhållande till sin utbildning. För att kunna genomföra en sådan studie 

har en kvalitativ ansats valts där vi använt oss av en semistrukturerad intervjuguide. Vi har 
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genomfört personliga intervjuer (face-to-face) med sex stycken intervjupersoner som samtliga 

studerar sin sista termin på sin utbildning och sedan tolkat detta material. 

 

En kvalitativ ansats var bäst lämpad då studien syftar till att belysa respondenternas 

upplevelser och känslor kring begreppet anställningbarhet. En kvalitativ ansats var även att 

föredra då vi som intervjuare ville se och förstå världen från respondentens perspektiv 

(Bryman 2010:29) En kvalitativ metod möjliggörs dels en djupare förståelse men ger även 

intervjupersonen en större frihet vilket var önskvärt i vår studie. Kvalitativa studier kan bygga 

på olika perspektiv och utifrån uppsatsens syfte och frågeställning valde vi att utgå från det 

fenomenologiska perspektivet. Det fenomenologiska perspektivet strävar efter att förstå, 

snarare än att förklara sociala fenomen och det mest väsentliga är att få fram verkligheten så 

som intervjupersonerna uppfattar den (Justesen & Mik-Meyer 2012:19, 54). Vår studie syftar 

till att belysa snart nyexaminerade studenters upplevelser av omvärlden och således sin egen 

anställningsbarhet vilket gjorde det fenomenologiska perspektivet till det bäst lämpade. 

 

Kvalitativa intervjuer kan vara strukturerade på olika sätt vilket dels påverkar hur relationen 

mellan intervjuare och intervjuperson ser ut, men även vilka frågor som ställs. Det finns tre 

olika typer av strukturer; hård, öppen samt semistrukturerad. En hård strukturerad 

intervjuguide innehåller fasta frågor som intervjupersonen förväntas svara på genom antingen 

öppna eller stängda svarsalternativ. Denna struktur liknar den som återfinns i 

enkätundersökningar där samma frågor ställs på samma sätt till alla respondenter. Fördelen 

med en hård strukturerad intervjuguide är att svaren är lätt bearbetade och lämpar sig när 

syftet är att antingen verifiera eller dementera en hypotes (Aspers 2007:142f). Denna typ av 

struktur lämpade sig dock inte i vår studie då vi ville ge intervjupersonerna möjlighet att tala 

relativt fritt om sina upplevelser och erfarenheter. 

 

Den öppna intervjun karaktäriseras av övergripande teman där intervjupersonen ges stor 

möjlighet att fritt berätta om sina upplevelser och erfarenheter. Respondenten styr samtalet 

och väljer till stor del själv vad hen vill tala om. Intervjuaren utgår således inte från 

förutbestämda frågor utan intervjun baseras helt på intervjupersonen. Inte heller denna 

struktur lämpade sig i vår studie utan vi valde att utgå ifrån en semistrukturerad intervjuguide. 

En semistrukturerad intervjuguide karakteriseras av både struktur och flexibilitet vilket dels 

ger intervjuaren utrymme att ta upp vissa specificerade teman och ställa följdfrågor men även 

ger respondenten möjlighet att tala relativt fritt om sina erfarenheter och upplevelser (Aspers 

2007:143ff). 

7.2 Urval 

För att möjliggöra vår studie och kunna dra slutsatser från resultatet gällande 

personalvetarstudenter gjordes ett urval av sex stycken snart nyexaminerade 

personalvetarstudenter. Vi valde att utföra vår studie vid det aktuella universitetet då en 

individ i vårt kontaktnät studerar vid personalvetarprogrammet och kunde således fungera 

som “grindvakt” (Bryman 2008:144).  
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Vidare gjordes detta urval med utgångspunkt i studiens syfte och frågeställningar för att finna 

en rimlig avgränsning. Vi tillämpade således ett målinriktat urval och valde strategiskt ut sex 

personalvetarstudenter då vi ansåg att de var relevanta för vår forskningsfråga (Bryman 

2010:434). Dessutom ansåg vi att dessa sex personer skulle kunna bidra med insikt utifrån 

vårt syfte att studera ett urval av snart nyutexaminerade personalvetarstudenter. 

Respondenternas  ålder var mellan 22-43 år, varav fem var kvinnor och en var man.  

7.3 Material 

För följande studie valdes intervjufrågor som metod för datainsamling. Intervjuguiden (bilaga 

1) utformades efter olika teman för att på bästa sätt ringa in vårt forskningsområde där 

“utbildning”,  “anställningsbarhet” och “utbildning och anställningsbarhet” utgjorde 

huvudteman. 

 

Det första temat “utbildning” syftade till att få djupare kunskap i intervjupersonernas tankar 

kring sin egen utbildning. Varför de valde att studera vid högskolan och varför  just 

personalvetarprogrammet. Dessutom lät vi intervjupersonerna resonera och fundera kring vad 

de ville uppnå med sin utbildning. Vårt syfte med dessa frågor var att finna hur 

intervjupersonerna upplevde och resonerade kring sin utbildning. Att de fick sätta sin 

utbildning i ett sammanhang av betydelse för personen själv. 

 

Vårt andra tema “anställningsbarhet” syftade till att ta reda på vad intervjupersonerna 

definierade som anställningsbarhet. Vi tog också reda på vad de trodde att en arbetsgivare 

skulle definiera som anställningsbarhet samt hur de såg på sin egen anställningsbarhet. I detta 

avsnitt valde vi att titta på begreppet utan anknytning till deras utbildning. Vi ville se hur 

intervjupersonerna såg på begreppet opåverkat av sin utbildning och om det kunde finnas 

andra attribut som intervjupersonerna benämnde i samband med anställningsbarhet. 

 

Vårt tredje och avslutande tema “utbildning och anställningsbarhet” handlade om att ta reda 

på intervjupersonens upplevelser kring utbildning som verktyg för att bli anställningsbar. Om 

intervjupersonerna såg sin utbildning som ett sätt för att bli anställningsbar och om de ansåg 

att det räckte med utbildning för att bli anställningsbar. 

 

Dessa tre teman skulle fungera som komplement till varandra för att svara till studiens syfte 

att belysa hur ett urval av snart nyexaminerade personalvetarstudenter upplevde begreppet 

anställningsbarhet.   

7.4 Undersökningens genomförande  

Bryman (2010) skriver att det är av vikt att först göra en pilotintervju för att testa hur väl 

intervjuguiden tjänar studiens syfte. På så sätt ges möjlighet att lägga till, ändra eller ta bort 

frågor som inte är passande eller relevanta. Detta gjordes och intervjuguiden testades på en av 

de snart nyexaminerade studenterna från personalvetarprogrammet. Vi ansåg därefter att vår 
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intervjuguide var lämpad att användas för studien och kommande övriga intervjuer. Denna 

pilot användes således inte för studien.  

 

Samtliga intervjuer genomfördes på det aktuella universitetet och varade i cirka fyrtiofem 

minuter. Inledningsvis informerades intervjupersonerna om studiens syfte, att de själva 

bestämmer över sin medverkan och att de kan välja att inte besvara vissa frågor. Vi ställde 

även frågan om vi fick spela in intervjun och efter godkännande av respondenten sattes en 

ljudinspelare på. Efter intervjuns genomförande transkriberades, bearbetades och analyserades 

materialet. Materialet reviderades ett flertal gånger och därefter skrevs studiens resultat samt 

tillhörande diskussion. 

7.5 Databearbetning 

Bearbetningen av materialet inleddes med transkriberingar av samtliga intervjuer. Allt som 

sades av såväl intervjuare som intervjuperson lyftes fram och skrevs ner. Arbetet fortsatte 

sedan med att vi noggrant läste igenom transkriberingarna för att urskilja nyckelord och för att 

på så vis kunna färgkoda materialet. 

 

Vi utgick ifrån marginalmetoden och använde således utskrivna pappersblad och ett 

kodschema där varje färg representerade en viss kod. De tre huvudteman som vi utgick från 

var redan förbestämda på grund av studiens struktur och frågeställningar. Därför låg således 

fokus på de tre olika teman “utbildning”, “anställningsbarhet” samt “utbildning och 

anställningsbarhet” som representerades av färgerna blått, rosa och rött. Dessa färger valdes 

med omsorg för att inte förväxlas med varandra.  

 

Samtliga intervjuer bearbetades därefter noggrant av bägge forskarna där hela materialet 

färgkategoriserades. Stödord samt färgernas betydelse skrevs ner i kanten på pappersarket 

vilket förenklade analysen samt gjorde materialet överskådligt (Aspers 2007:185ff). Då 

intervjuerna var semistrukturerade fanns det en möjlighet att respondenterna kunde komma att 

beröra de olika temana vid flera olika tillfällen. För att minimera risken att missa viktiga 

detaljer eller väsentliga resonemang från intervjupersonerna var således en färgkodning av 

materialet nödvändig.  

 

Efter kategoriseringen och kodning av materialet jämfördes intervjupersonernas svar med 

varandra, dels för att urskilja ett mönster men även för att belysa likheter och skillnader 

respondenterna emellan. De svar som kategoriserades under samma tema jämfördes med 

varandra för att se hur olika intervjupersoner uttalat sig kring exempelvis “utbildning”. Vi 

valde även att plocka ut de citat som vi ansåg vara tongivande i varje tema för att tydligare 

kunna belysa respondenternas upplevelser kring begreppet anställningsbarhet. 

7.6 Etik 

Vid utförandet av denna studie har hänsyn tagits till såväl vetenskapliga som mänskliga 

intressen. Kvale (2009) menar att forskaren redan i studiens inledande skede skall reflektera 
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kring etiska frågor och ta i beaktande vilka konsekvenser intervjun kan få för 

intervjupersonen. Forskaren ska även vid intervjutillfället informera om studiens syfte och 

göra respondenten medveten om att hens deltagande i studien är frivillig (Bryman 2010:131). 

 

Vid utformandet av intervjuguiden resonerade vi kring anställningsbarhet och hur detta 

ämnesområde kan komma att väcka olika känslor hos intervjupersonerna. Exempelvis ställde 

vi oss frågan hur en individ med låg upplevd anställningsbarhet respektive med en hög 

upplevd anställningsbarhet kan komma att reagera på de frågor som förslagsvis skulle ingå i 

intervjuguiden. En individ med låg upplevd anställningsbarhet skulle eventuellt kunna känna 

sig nedstämd och stressad, dock bedömde vi det inte som en risk att delta i studien. Vi var 

även noga med att vid varje intervju informera intervjupersonerna dels om studiens syfte men 

även om att de själva bestämmer över sin medverkan och vilka frågor de vill besvara. 

 

Vidare behandlade vi de uppgifter som ingick i undersökningen med största möjliga 

konfidentialitet och valde att inte nämna namn eller annan utelämnande information om våra 

intervjupersoner. Uppgifterna förvarades på våra personliga datorer och raderades efter 

studiens genomförande. 

7.7 Studiens kvalité 

Validitet och trovärdighet är två kriterier som enligt Fejes och Thornberg (2009) kan tillämpas 

för att skildra en kvalitativ studies kvalité. Med validitet menas studiens begreppsmässiga och 

teoretiska relevans, dvs hur väl forskningen och de metoder som använts studerar det som de 

ämnar studera. Trovärdighet behandlar huruvida noggrann och strukturerad forskaren varit 

genom forskningsprocessen, dvs vilka åtgärder som forskaren har vidtagit vid datainsamling 

och analys för att säkerhetsställa ett trovärdigt och tillförlitligt resultat. 

 Validitet  

Valet att utgå ifrån en semistrukturerad intervjuguide ansåg vi skulle stärka validiteten i vår 

studie. Genom ett grundligt förarbete och relevanta frågor säkerställde vi att studiens 

frågeställningar besvarades. Parallellt bidrog de öppna frågorna till att respondenterna fick 

tala relativt fritt om sina erfarenheter och upplevelser, vilket även var en del av studiens syfte 

då vi ville belysa ett urval av snart nyexaminerade personalvetarstudenters upplevelser kring 

begreppet anställningsbarhet. Intervjuguiden omarbetades vidare ett flertal gånger för att 

säkerhetsställa att den data som samlades in bidrog till att besvara studiens syfte och 

frågeställningar. 

 Trovärdighet 

Gällande studiens trovärdighet ansåg vi att vårt noggranna och strukturerade arbete kring 

datainsamling och bearbetning stärkte vår studies trovärdighet. Samma frågor ställdes till alla 

intervjupersoner och samtliga intervjuer transkriberades ord för ord samt analyserades 

grundligt. Vi strukturerade och kategoriserade materialet systematiskt och var noga med att 
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särskilja vem som sade vad. Materialet gicks igenom flertalet gånger och teman omarbetades 

för att nå en så hög tydlighet och användbarhet som möjligt. 

 

Vi var även noggranna i återgivandet av citat och vid tveksamheter kring tolkningen av dessa 

valde vi att rådfråga intervjupersonen. Detta gjordes för att försäkra oss om att vår tolkning är 

korrekt och således i linje med intervjupersonens uppfattning. 

7.8 Förförståelse 

Vid utformning av en undersökning är det viktigt att forskarna är medvetna om sin egen 

förförståelse gällande det aktuella ämnet. Den kunskap och förförståelse som forskarna 

besitter lägger således grunden för val av ämne, syfte, frågeställningar, urval med mera 

(Becker 2008:21ff). 

 

Vår förförståelse låg i att vi redan innan till viss del antog att arbetsmarknadens krav och 

framförallt utbildning påverkar individen att göra vissa val, i det här fallet valet att 

vidareutbilda sig för att göra sig mer anställningsbar. Vi antog också att de snart 

nyexaminerade studenterna skulle ha olika syn på begreppet anställningsbarhet vilket utgjorde 

valet av vårt målinriktade urval. Vi antog också att studenternas upplevda anställningsbarhet 

kommer att ge uttryck i utbildning och arbetsmarknadens krav.   

8 Resultat 

I följande kapitel kommer resultatet av de intervjuer som har utförts att presenteras. Resultatet 

kommer således att delas upp i tre huvudteman för att lättare få inblick i vad studien har 

resulterat i. 

8.1 Utbildning 

 Varför utbilda sig? 

Respondenterna skiljer sig en aning åt i sina svar på frågan varför de valde att studera vid just 

universitetet och att vidareutbilda sig. Några av respondenterna talar om utbildning som 

självförverkligande. Andra betonar utbildning som ett resultat av deras uppväxt och påverkan 

från omgivningen. Respondent två uttrycker sig på följande vis: 

 

“Det har alltid varit ett självklart val för mig att studera. Jag liksom uppvuxen där det 

har talats mycket om att plugga vidare. Det var därför jag gick naturvetenskaplig linje 

vid gymnasiet, för att man senare kunde studera vad man ville på högskolan. Jag hade 

liksom inget annat val.” (Intervjuperson 2) 

Respondenten menar således att utbildning snarare har varit en självklarhet än ett val, vilket 

även respondent fyra instämmer med. Hen menar att det redan under sin uppväxt har talats 

mycket om att vidareutbilda sig och hur viktig utbildning är för att senare få ett bra arbete. 

Respondenten resonerar vidare kring om hen hade utbildat sig om familj och vänner inte hade 

pratat om det som en självklarhet men menar att det är svårt att avgöra i efterhand. 
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Respondent ett instämmer med att utbildning ses som en självklarhet men lägger främst vikt 

vid samhällets förväntningar på individen i dag gällande att vidareutbilda sig:   

 

”För mig har det alltid varit självklart att studera vidare, det kändes som det naturliga 

steget att ta efter studenten. Främst för att det är något man ”bör” göra för att få ett bra 

jobb. Sen känns det som att man nästan måste ha en utbildning idag för att komma någon 

vart. Alltså för att göra karriär men även för att få en bättre lön.” (Intervjuperson 1) 

Respondenten menar att utbildning har varit en självklarhet för att få ett bra arbete. Vidare 

resonerar respondenten kring utbildningens betydelse i dagens samhälle. Hen menar att 

utbildning idag upplevs som en självklarhet för att få möjlighet att göra karriär och på vis 

även utveckla och förbättra sina möjligheter på arbetsmarknaden. Detta belyser även 

respondent nummer fyra som också talar om utbildningens betydelse för karriär och 

löneutvecklingen som en anledning till att studera vid universitet. 

 

En ytterligare aspekt på val av att studera vid högskola ges av respondent tre som talar om 

utbildning som ett sätt att påverka och främst förbättra sin egen arbetssituation: 

 

“Främst gjorde jag det för mig egen skull för jag ville ha kunskap om de områden som 

gjorde mig upprörd på jobbet. jag ville kunna påverka mer på min arbetsplats och tagen 

på allvar vilket jag tänkte att en utbildning skulle hjälpa mig med. Jag hade jobbat i 

många år och tröttnade på min arbetssituation och ville göra något åt den. Dessutom 

kom krav på att vi var tvungna att vara undersköterska för att få fortsätta jobba och 

eftersom jag inte var det gav de mig “möjlighet” att studera. Och jag blev arg över 

situationen.” (Intervjuperson 3) 

Respondenten skiljer sig en aning från övriga respondenterna då de främst talar om utbildning 

som en självklarhet för att ta sig någonstans, få ett bra arbete och bra lön. Respondent tre 

fokuserar mer på utbildning som självförverkligande samt sin dåvarande situation och menar 

att utbildning är ett verktyg för att förbättra den. Hen ser utbildning ur ett kunskapsperspektiv 

och menar således att utbildning genererar en ökad kunskap vilket skulle stärka hens position 

vid sin dåvarande arbetsplats. Dessutom ser respondenten utbildning som ett verktyg för att 

bli tagen på allvar vilket även respondent sex nämner. Att den kunskap som erhålls genom 

utbildning genererar, såväl i arbetslivet som i privatlivet, en chans att bli tagen på större 

allvar. 

 Varför personalvetarprogrammet? 

Respondenterna skiljer sig även åt i valet av att studera just personalvetarprogrammet. De 

resonerar kring både valet av utbildning och valet av skola. För respondent nummer två var 

personalvetarprogrammet vid det aktuella universitetet ett självklart val: 

“Anledningen till att det blev personalvetare var lite för att min mamma tipsade mig om 

detta och jag såg att det skulle vara intressant. Jag är en ledarperson som tycker om att 

organisera och såg att den här utbildningen skulle passa mig. Dessutom började jag 



 

18 

 

avancera lätt på jobbet och såg möjlighet att komplettera med personalvetarprogrammet 

för att få avancera ännu mer… Jag gillade också skolans upplägg med mycket eget 

ansvar och relativt fria studier vilket gjorde att jag valde att studera just där” 

(Intervjuperson 2) 

Respondenten nämner återigen familjen i samband med utbildningen men talar ändå själv om 

att hen upplevde utbildningen som intressant och passande för hens personliga egenskaper 

och intressen. Respondenten resonerar kring val av skola och menar att eget ansvaret i 

utbildningen lockade hen till just den aktuella utbildningen. Respondent ett har samma 

inställning till skolans och utbildningens upplägg då de ansåg att det passade väl med deras 

dåvarande livssituation. 

 

Ytterligare en aspekt på val av att utbilda sig till personalvetare ges av respondent nummer 

fem och tre som menar att deras dåvarande arbetssituation var drivkraften till varför de valde 

just personalvetarutbildningen. De såg en möjlighet att förändra och skapa en bättre situation 

för sig själv och på sin arbetsplats: 

 

“Personalvetarprogrammet riktar sig ju relativt mycket mot organisation vilket jag var 

lite intresserad av eftersom jag såg att den organisationen jag arbetade inom var i stort 

behov av organisering. Jag var ju också intresserad av arbetsrätt och  ekonomin.” 

(Intervjuperson 5) 

“För att det låg närmst till hands jag blev rekommenderad det av en vän vars flickvän 

gick utbildningen. Dessutom ville jag ju som sagt påverka personalsituationen på min 

dåvarande arbetsplats och ansåg att just denna utbildning var den rätta.” 

(Intervjuperson 3) 

Respondenterna påvisar att just personalvetarprogrammet var det rätta eftersom de upplevde 

att utbildningen skulle öppna upp för möjligheter att påverka personal- och 

organisationssituationen på sin arbetsplats.  

 Vad var din ambition med din utbildning? 

Gemensamt för samtliga respondenter var en önskan om ett arbete efter sina studier. 

Respondent sex uttrycker sig på följande vis: 

 

“Främst vill jag ju ha ett bra jobb men sen är utbildning väldigt bra att ha på sitt CV. 

Det gör en mer anställningsbar och jag tror att fler arbetsgivare vill anställda någon 

med en utbildning.” (Intervjuperson 6) 

Respondenternas mål är således att med hjälp av sin utbildning förbättra sina möjligheter på 

arbetsmarknaden och få ett arbete. 

 

Samtliga respondenter talar om att ambitionen med deras utbildning på olika sätt är att 

förbättra och påverka. De menar att det handlar om att påverka sina möjligheter att få ett bra 
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arbete eller att få ett specifikt arbete. Respondent tre nämner också utbildning som en 

möjlighet att få en bra lön och även påverka sin situation: 

 

“Jag ville ha en bättre möjlighet på arbetsmarknaden och möjlighet till bättre lön. Idag 

är det nästan alltid krav på utbildning för att få arbete och eftersom jag inte hade någon 

egentlig utbildning kände jag mig inte lika attraktiv på arbetsmarknaden som de där 

nyutexaminerade ungdomarna. Så för min egen skull ville jag ju förbättra min position 

på arbetsmarknaden. Men sen ville jag också uppnå en förbättrad arbetsmiljö för 

personal.” (Intervjuperson 3) 

Respondenten nämner förbättrad lön och möjlighet till förbättrad position på arbetsmarknaden 

vilket respondent fyra instämmer med.  En ytterligare aspekt respondenten tar upp är hur 

utbildningen skulle kunna hjälpa dem att göra sin röst hörda. Respondenterna resonerar kring 

utbildningens tyngd på dagens arbetsmarknad och att utbildning öppnar upp för fler 

möjligheter för att tas på allvar och att kunna förändra, inte bara för sin egen skull men också 

för andras skull. Dessa båda respondenterna påvisar en känsla av att kunna påverka tack vare 

sin utbildning och att det också är det de hoppades att utbildningen skulle resultera i. 

8.2 Anställningsbarhet 

 Olika definitioner av begreppet anställningsbarhet 

Begreppet anställningsbarhet definieras genomgående hos respondenterna som ”någon värd 

att anställa" och beskrivs som ett mått på hur attraktiv individen är på arbetsmarknaden och 

hur hens möjligheter att bli anställd ser ut. Tre av intervjupersonerna betonar även vikten av 

utbildning tillsammans med relevant arbetslivserfarenhet och respondent nummer tre 

uttrycker sig på följande vis: 

 

”Anställningsbarhet ser jag lite som ett mått på hur väl en arbetsgivare vill anställa 

någon. Oftast idag handlar det om arbetslivserfarenhet tillsammans med utbildning och 

det är väll egentligen det som jag försöker skapa nu med min utbildning. Att komplettera 

min arbetslivserfarenhet med utbildning för att bli anställningsbar.” (Intervjuperson 3) 

Respondenten menar således att utbildning tillsammans med arbetslivserfarenhet gör en 

individ attraktiv på arbetsmarknaden. Respondent nummer sex och två instämmer och anser 

att det krävs både relevant utbildning, erfarenhet och rätt personliga egenskaper för att en 

individ ska betraktas som anställningsbar. Respondent numer två uttrycker sig på följande vis: 

 

”Många arbetsgivare vill ju att du ska utbildning för att påvisa en viss kunskap inom 

vissa områden gällande mitt yrke. Jag tror att utbildning är lika viktig som 

arbetslivserfarenhet, de kompletterar varandra för att göra individen anställningsbar.” 

(Intervjuperson 2) 

Respondent nummer två betonar arbetslivserfarenhet och menar att utbildning tillsammans 

med arbetslivserfarenhet gör en individ anställningsbar. Hen menar att dessa två faktorer 

bidrar lika mycket till anställningsbarheten hos en individ. 
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Samtliga intervjupersoner upplever att en arbetsgivare definierar anställningsbarhet utifrån 

termer av utbildning och erfarenhet. De framhåller att en arbetsgivare ofta efterfrågar en 

individ med relevant utbildning och arbetslivserfarenhet men intervjuperson nummer ett 

betonar även vikten av sociala färdigheter: 

 

”Dels tror jag att det handlar om att man har ”rätt utbildning” och att man kan utföra 

arbetsuppgifterna på rätt sätt men även att man fungerar socialt och är en glad person 

som har lätt för att lära sig saker. Jag tror en arbetsgivare uppskattar att man är flexibel 

och modig, att man tar tag i saker och får dom gjorda.” (Intervjuperson 1) 

Respondenten framhåller betydelsen av social kompetens och menar att en arbetsgivare lägger 

vikt vid personliga egenskaper såväl som vid utbildning och erfarenhet. Intervjuperson 

nummer fem delar denna åsikt men anser att vad en arbetsgivare definierar som 

anställningsbarhet kan skilja sig åt mellan olika branscher: 

 

”Det beror nog lite på vilken bransch och vilken position. Något som är viktigt i en 

bransch kanske är helt värdelöst i en annan. Men jag tänker att gemensamt som man ser 

i många platsannonser är ju att de vill att man ska ha utbildning, 5år 

arbetslivserfarenhet inom yrket, social kompetens, flexibilitet med mera vilket också tror 

jag är det som definierar anställningsbarhet.” (Intervjuperson 5) 

Intervjupersonen instämmer med övriga respondenter och belyser vikten av utbildning, 

arbetslivserfarenhet och social kompetens men menar att det inte finns en allmän definition av 

anställningsbarhet utan att en arbetsgivare definierar begreppet utifrån den bransch som hen är 

verksam i. 

 Verktyg för att bli anställningsbar 

Samtliga respondenter upplever att de vidtar åtgärder för att bli mer anställningsbara i och 

med deras val att utbilda sig vid universitetet. Fem av intervjupersonerna uppgav även att det 

vid sidan av studierna arbetar extra för att öka deras anställningsbarhet. Respondent nummer 

två uttrycker sig på följande vis: 

 

”Ja, jag har under hela min studietid jobbat med olika former av personalansvar för att 

komplettera min utbildning och för att göra mig mer anställningsbar.” (Intervjuperson 

2) 

Respondenten framhåller att hen har gjort ett medvetet val i att arbeta parallellt med sina 

studier för att öka sin anställningsbarhet. Intervjupersoner nummer tre och fyra anser dock att 

det kan vara svårt att kombinera studier och arbete och menar att arbetssökandet får vänta till 

efter examen. 

 

Trots att samtliga respondenter vidtagit åtgärder för att bli mer attraktiva på arbetsmarknaden 

upplever de att det ständigt finns något de kan göra för att öka sin egen anställningsbarhet. 

Intervjuperson nummer sex menar att det alltid finns möjlighet för förbättring: 
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”Ja, det finns alltid mer att göra och man kan alltid bli bättre på det man gör. Det gäller 

ju sin egen anställningsbarhet också, du kan alltid plugga lite mer eller jobba lite mer. 

Men sen gäller det ju att det är ett jobb som är relevant till det man studerar och det är 

inte det lättaste att få utan någon som helst erfarenhet.” (Intervjuperson 6) 

 

Respondenten menar att det ständigt finns utrymme för öka sin egen anställningsbarhet men 

betonar betydelsen av att söka arbeten relaterade till den aktuella utbildningen. Dock 

framhåller respondenten även att det är svårt att få ett arbete relaterat till utbildningen utan 

erfarenhet vilket även respondent nummer ett och fyra nämner. 

8.3 Utbildning och anställningsbarhet 

 Utbildningens betydelse för individens anställningsbarhet 

Samtliga intervjupersoner var övertygade om att deras utbildning har en stor betydelse för 

deras anställningsbarhet. De upplevde att deras utbildning öppnade upp fler dörrar på 

arbetsmarknaden och respondent nummer ett uttryckte sig på följande vis: 

 

”Främst tror jag att det är bra att ha på pappret, jag kan tänka mig att många 

ansökningar gallras bort direkt utan att ens ges en chans om personen inte har rätt 

utbildning.” (Intervjuperson 1) 

Respondenten framhåller betydelsen av utbildning och menar att möjligheterna på 

arbetsmarknaden ökar med en utbildning på CV:t. Två av intervjupersonerna ansåg dock att 

det primära inte var vilken högskoleutbildning individen har. Intervjuperson nummer tre 

uttryckte sig på följande vis: 

 

”Utbildning är såklart jätteviktigt för anställningsbarhet. I dagens samhälle krävs det 

ju nästan att du har en utbildning för att ens komma på intervju. Det spelar egentligen 

ingen roll vad för utbildning, bara det är något att visa upp på CV:t.” (Intervjuperson 

3) 

Respondenten instämmer med intervjuperson nummer ett men menar att det inte är viktigt 

gällande vilken specifik utbildning individen har utan att det snarare handlar om att ha en 

utbildning i sig. Liknande resonemang återfinns hos intervjuperson nummer fyra som adderar 

ytterligare en aspekt och menar att utbildningens betydelse skiljer sig åt mellan olika 

branscher och befattningar. Hen framhåller att utbildning förmodligen inte prioriteras lika 

högt vid rekrytering av en städare som vid rekrytering av en personalchef. 

 Upplevda förväntningar från arbetsgivare på arbetstagare 

Samtliga intervjupersoner upplever att en arbetsgivare främst söker en individ med relevant 

utbildning. Respondent nummer två uttryckte sig på följande vis: 

 



 

22 

 

“Det tror jag beror väldigt mycket på vilken tjänst och vilken bransch du tittar på. Inom 

min bransch, personalarbetet, tror jag att en arbetsgivare dels tittat på utbildning men 

också arbetslivserfarenhet. Många annonser vill ju att man ska ha flera års relevant 

arbetslivserfarenhet och utbildning och det är det jag tänker att en arbetsgivare menar 

med anställningsbarhet.” (Intervjuperson 2) 

Respondenten anser att relevant utbildning är viktigt inom branschen för personalvetare men 

menar att det en arbetsgivare efterfrågar kan variera mellan olika tjänster och branscher. 

Respondenten tar även upp arbetslivserfarenhet som något hen tror att arbetsgivare söker hos 

en arbetstagare. Respondenten hänvisar till olika platsannonser där det efterfrågas just flera 

års relevant arbetslivserfarenhet och relevant utbildning. 

 Erhålls rätt kompetenser genom utbildningen? 

Även i denna fråga är studenterna relativt eniga. De anser att deras utbildning delvis har gett 

dem rätt förutsättningar för att bli anställningsbara. Respondent nummer ett uttryckte dock en 

önskan om att ha fler kurser direkt kopplade till arbetslivet: 

 

“Till viss del men inte helt. Många kurser känns som att vi läser dom bara för att det 

alltid har varit så, de är inte särskilt kopplade till arbetsmarknaden i sig. Jag hade velat 

ha lite mer fokus på ledarskap, ekonomi och juridik istället för massa gamla teorier.” 

(Intervjuperson 1) 

Respondenten efterfrågar ett ökat fokus på ledarskap, ekonomi och juridik. Hen menar att det 

känns mer relevant, främst gentemot arbetsmarknaden, än, som respondenten uttrycker 

“gamla teorier”. Detta är något som även respondenterna nummer fyra och sex instämmer 

med. De efterfrågar båda en viss fördjupning inom vissa områden och främst en större 

koppling till dagens arbetsliv. Respondent nummer fem däremot skiljer på kunskap som fås 

genom utbildning och personliga egenskaper och menar att det inte enbart är utbildningen 

som ger tillräckliga förutsättningar för arbetslivet:  

 

“Kunskap om området kanske men social kompetens och effektivitet handlar ju mer om 

de personliga egenskaperna som är svåra att lära sig.” (Intervjuperson 5) 

Respondenten menar att en ökad kunskap inom området alltid är önskvärt men hen väljer att 

lägga större vikt vid de personliga egenskaperna som “rätt kompetens”. Intervjupersonen 

anser att dessa kompetenser inte kan erhållas genom utbildning utan att det är något som 

individen får anskaffa och utveckla själv.  

 Räcker utbildning för att göra individen anställningsbar 

Samtliga respondenter betonar att en utbildning i sig inte räcker för att göra en individ 

anställningsbar utan att det även krävs relevant arbetslivserfarenhet. Intervjuperson nummer 

två uttryckte sig på följande vis: 

 

“Jag har ju nämnt mycket om arbetslivserfarenhet och jag tror att det är väldigt viktigt. 

Därför tror jag inte att det räcker med utbildning. Sen om det är erfarenhet inom PA 
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eller annat vet jag inte. Jag tror det viktigaste är att du kan uppvisa att du är 

företagsam.” (Intervjuperson 2) 

Respondenten ser arbetslivserfarenhet som väsentligt för att bli anställningsbar och anser att 

det inte räcker med utbildning. Respondenten resonerar kring om det är just relevant 

arbetslivserfarenhet som krävs eller om det räcker med att ha någon form av 

arbetslivserfarenhet på CV:t. Hen menar att arbetslivserfarenhet i sig påvisar att du är 

företagsam och villig att arbeta, vilket gör en individ anställningsbar oavsett vilken 

arbetslivserfarenhet det är. Respondent nummer fem betonar även betydelsen av kontakter: 

 

“Nej, jag tror att det krävs lite mer. Dock har jag ju fått ett arbete nu  inom det jag har 

studerat och jag har ju egentligen inte jättemycket erfarenhet inom branschen. Så en sak 

som jag tror också är viktig är kontakter, Jag har ju arbetat på det jobbet som lite allt 

möjlighet vilket gjorde det lättare för mig att klättra. Det kanske inte är kontakter just 

men är du väl inne i ett företag tror jag att det är lättare at klättra” (Intervjuperson 5) 

Återigen betonas att utbildning inte är tillräckligt för att göra en individ anställningsbar. 

Respondenten framhåller att hen har fått ett arbete inom den bransch som utbildningen syftar 

till och menar att kontakter och kontaktnät är viktigt för att kunna ta sig någonstans på 

arbetsmarknaden. Intervjuperson nummer två instämmer och berättar hur hen har fått sitt 

nuvarande arbete genom kontakter.  

9 Diskussion 

Följande kapitel är uppdelat i två avsnitt där det första ämnar analysera och diskutera studiens 

resultat. Det andra avsnittet syftar till att avslutningsvis diskutera studiens metod.  

9.1 Resultatdiskussion 

 Utbildning 

9.1.1.1 Olika motiv till att vidareutbilda sig 

Att individer väljer att vidareutbilda sig kan bero på många olika faktorer, men faktum är att 

utbildning har fått en allt större och mer väsentlig roll i dagens samhälle och på dagens 

arbetsmarknad, både ur ett organisations- och individperspektiv (Garsten & Jakobsson 

2004:1f). Ur en samhällssyn menar Vesterberg (2005:99f) att högre utbildning genererar 

högre ekonomisk tillväxt vilket i sin tur gynnar samhällsekonomin.  

 

Vidare diskuterar Vesterberg (2005:103f) utbildningens betydelse för individen. Han menar 

att studenter ska förses med kunskap som de själva känner är värdefull som de kan ha 

användning för. Detta framhåller två av respondenterna som ser valet av att utbilda sig som en 

möjlighet att få ökad kunskap kring personal- och organisationsfrågor. Intervjupersonerna 

uttrycker att drivkraften till att vidareutbilda sig återfinns i deras dåvarande arbetssituation där 

respondenterna såg personalvetarprogrammet som en möjlighet att kunna påverka deras 

arbetssituation. Precis som Löfgren Martinsson (2008:114f) menar  handlar utbildning vidare 
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om att kunna använda sin kunskap och kompetens i arbetet. Respondenten hoppas således att 

kunna påverka sitt arbete genom att applicera den kunskap som fås genom utbildningen på 

den dagliga verksamheten. Vidare framhåller de att ökad kunskap och auktoritet ökar 

möjligheten att bli tagen på allvar och att kunna påverka och förändra. 

 

Qenani, MacDougall och Sexton (2014:202f) lägger stor vikt vid studenters möjlighet att 

kunna påverka sin situation på arbetsmarknaden. De menar att individen kan, genom sin 

utbildning, göra sig mer anställningsbar och skapa sig en bättre position på arbetsmarknaden. 

Detta bidrar således till en ökad självsäkerhet och trygghet hos individen, vilket i sin tur 

resulterar i att individen presterar bättre. Möjligheten att kunna påverka och att framförallt 

kunna påverka sin egen situation på den rådande arbetsmarknaden är något som 

respondenterna uppmärksammar. De framhåller att en stor anledning till att de har valt att 

studera vid universitet är just för att förbättra sina möjligheter till ett bra arbete och en bra lön. 

Detta kan dras parallellt med Foucaults (2009:203f) pastorala makt där maktutövningen 

handlar om att få individen att agera på ett visst sätt, det vill säga i det här fallet vidareutbilda 

sig för att matcha arbetsmarknadens krav. Respondenterna ser vidareutbildning som ett 

självklart val utan att egentligen resonera kring vad de verkligen vill. De menar att de vill få 

ett bra arbete och en bra lön men för att ta sig dit handlar det återigen om att matcha kraven 

från arbetsgivaren. 

9.1.1.2 Vidareutbildning - ett självklart val? 

Vidare förhåller sig respondenterna till val av att vidareutbilda sig som ”ett självklart val” där 

de återspeglar upplevda förväntningar från omgivningen som i det här fallet bland annat 

innefattar familj, vänner, samhället och arbetsgivarna. Respondenterna beskriver utbildning 

som mer eller mindre ett måste för att svara till de krav som återfinns på arbetsmarknaden 

idag. Respondenterna upplever med andra ord att arbetsmarknaden och arbetsgivarna 

förväntar sig att arbetstagaren ska ha en utbildning. Precis som Goffman (2014:9) beskriver i 

sin rollteori är varje social situation ett rollspel där individerna utgör aktörer. 

Arbetsmarknaden kan liknas vid scenen där ”pjäsen” utspelas. Respondenterna utgör de 

aktörerna där de har läst av sin omgivning och anpassar sig därefter. I det här fallet upplever 

respondenterna att arbetsmarknaden, omgivningen, förväntar sig och har som krav att 

individen ska vidareutbilda dig för att ta sig an arbetsmarknaden. Respondenterna menar 

således att de har läst av vad omgivningen vill ha och har därmed valt att studera vid 

universitetet. Med detta sagt är det inte givet att studenterna själva är medvetna om varför de 

har gjort vissa val (Goffman 2014:11f).  

 

Vidare kan Foucaults (2009:43) disciplinära makt komplettera respondenternas resonemang 

kring valet att vidareutbilda sig. Foucault beskriver den disciplinära makten som en makt som 

syftar till att forma individen efter önskat behov, i det här fallet går arbetsgivarna att relatera 

till makthavaren. Respondenterna vill ha ett bra arbete med bra lön vilket gör att arbetsgivarna 

i sin tur kan göra kravspecifikationer och bestämma vilka kompetenser den som ska anställas 

ska ha. 
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9.1.1.3 Val av utbildning och universitet 

Respondenterna har olika uppfattningar och tankar kring valet av utbildning och universitet. 

En av intervjupersonerna ser personalvetarprogrammet som ett passande val för hens 

personliga egenskaper. Respondenten påtalar också hens dåvarande karriärsframgång som 

drivande till val av utbildning. Vidare diskuterar respondenten gällande val av universitet. 

Intervjupersonen hänvisar till att utbildningens upplägg passade hen bra. Respondenten menar 

att utbildningens syfte till att förbereda individen på självständigt arbete genom olika 

undervisningsformer var en stor avgörande faktor.  

 

Qenani, MacDougall och Sexton (2014:209) tar upp och diskuterar kring universitetets viktiga 

roll i att göra studenter självstyrande. De menar att detta arbete påbörjas tidigt i akademiska 

studier. Saco (2016) beskriver hur viktigt personalarbetet idag är och menar att 

Personalvetarutbildningen förbereder studenterna på detta arbete. Att forma anställningsbara 

studenter föreligger således inte bara individen utan även högskolor och universitet. På så vis 

utformas utbildningarna för att passa arbetsmarknadens krav (Qenani, MacDougall & Sexton 

2014:211). Detta blir på ett sätt en typ av reglerande makt där kursplanen utformas av 

universitet och högskola för att forma individen på ett visst sätt (Foucault 2009:XIIf).  

 

Individen ska, genom sin utbildning, ges möjlighet att utvecklas och lära sig reflektera över 

sina erfarenheter och förberedas för det akademiska arbetet vilket universitetet gör möjligt 

genom att erbjuda studenterna olika typer av undervisningsformer med koppling till 

arbetslivet. Detta ger studenterna i sin tur även förutsättningar för att utveckla förmågan att 

kunna omvandla de kunskaper som fås genom utbildningen och sätta dem i relation till 

arbetslivet (Saco 2016). 

 

Löfgren Martinsson (2008:171f) betonar även hon vikten av att utveckla studenters 

kunskapsbaser och skapa anställningsbara studenter. Hon säger att för att en individ ska kunna 

tillgodose sig den kunskap som ges krävs det att individen själv kan reflektera över sin 

inhämtade kunskap. Dessutom menar Löfgren Martinsson att individen ska kunna hantera 

konflikter som kan komma att uppstå i deras senare arbetet, vilket är ett av nyckelorden som 

Saco (2016) belyser i sin beskrivning av personalvetarprogrammet. Utbildningen har som mål 

att utforma och förbereda studenten på de konflikter som kan uppstå i arbetslivet. Detta blir 

således en intressant kontext, om än viktig att vara medveten om. Skolan utformar kursplaner 

och formar individer (Qenani, MacDougall & Sexton 2014:209), vilket gör att de också styr 

vad studenterna, genom utbildning, tar med sig ut i arbetslivet. Vesterberg (2005:99f) ställer 

sig bakom detta och menar vidare att en utbildning får arbetsmarknadsanknytning när den 

genererar anställningsbara studenter. Med andra ord handlar det återigen om att forma en 

individ efter arbetsmarknadens krav. 
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 Anställningsbarhet 

9.1.2.1 Olika definitioner av begreppet anställningsbarhet 

Trots att anställningsbarhet enligt Berglund (2009) är ett mångfasetterat begrepp definierades 

det genomgående hos respondenterna som ”någon värd att anställa” och samtliga 

respondenter betonade betydelsen av utbildning tillsammans med arbetslivserfarenhet. 

Liknande resonemang återfinns i Holmberg och Johanssons (2005:41) avhandling som 

framhåller utbildning och arbetslivserfarenhet som två faktorer som bidrar till en individs 

anställningsbarhet. De menar att en högskoleutbildning öppnar upp fler dörrar på 

arbetsmarknaden men att det även krävs relevant arbetslivserfarenhet för att få en anställning. 

Vikten av arbetslivserfarenhet betonas även utav Qenani, MacDougall och Sexton 

(2014:202ff) som framhäver att relevant arbetslivserfarenhet stärker studenters 

självförtroende och bidrar således till en större anställningsbarhet. De menar att en students 

upplevelse av att vara anställningsbar resulterar i känslor så som trygghet och självständighet 

hos individen, vilket i sin tur resulterar i en bättre prestation och således en större upplevd 

anställningsbarhet. Löfgren Martinsson (2008:173f) betonar dock att det är först när en 

students teoretiska kunskaper omvandlas till handling som de kan bidra till att utveckla 

individens anställningsbarhet. Hon menar att det idag finns en diskrepans mellan arbetsgivare 

och arbetstagare där den kompetens arbetsgivaren kräver inte alltid stämmer överens med den 

befintliga kompetensen hos en nyexaminerad personalvetarstudent (Löfgren Martinsson 

2008:113). 

Löfgren Martinsson (2008:113ff) framhåller att det finns olika konstruktioner av begreppet 

anställningsbarhet och att en arbetsgivare och en arbetstagare inte nödvändigtvis behöver ha 

samma definition. En av respondenterna upplevde att en arbetsgivare ofta efterfrågar social 

kompetens och menade att en arbetsgivare lägger vikt vid personliga egenskaper såväl som 

vid utbildning och relevant arbetslivserfarenhet. Liknande resonemang återfinns i Holmberg 

och Johanssons (2005:42f) avhandling som påvisar att upplevelsen och definitionen av 

begreppet anställningsbarhet skiljer sig åt mellan arbetsgivare och arbetstagare. De menar att 

en arbetsgivare i större utsträckning än en arbetstagare lägger vikt vid personliga egenskaper 

och framhåller att social kompetens kan vara avgörande för att få en anställning. 

9.1.2.2 Verktyg för att bli anställningsbar 

Samtliga respondenter upplever att de vidtagit åtgärder för att bli mer anställningsbara i och 

med deras val att utbilda sig vid universitet. Fem av intervjupersonerna uppgav även att de vid 

sidan av studierna arbetar extra för att öka deras anställningsbarhet.  

 

Anställningsbarhet definieras som nämnt tidigare i termer av utbildning och 

arbetslivserfarenhet och att respondenterna väljer att kombinera sina studier med arbete kan 

utifrån Goffmans (2014:11f) rollteori förklaras med att respondenterna agerar efter vad de 

läser av att omgivningen vill ha. Med andra ord läser individen av arbetsmarknaden och dess 

krav på arbetslivserfarenhet resulterar i att individen kan välja att arbeta extra under sin 
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studietid. Individen anpassar sig således efter sin omgivning och agerar efter vad som 

förväntas. 

 

Vidare är det av vikt att individen identifierar sig med sin roll som anställningsbar för att göra 

den trovärdig. Individen måste med andra ord själv betrakta sig som anställningsbar för att 

uppfattas så av andra (Goffman 2014:25f). Liknande resonemang återfinns i Qenani, 

MacDougall och Sextons (2014:209) artikel som påvisar att studenternas känsla av att vara 

anställningsbar påverkar hur anställningsbara de faktiskt är. De betonar universitetets viktiga 

roll i att utveckla studenters anställningsbarhet och anser att studenter i ett tidigt skede bör bli 

medvetna om vad som krävs för att de ska bli anställningsbara.  

 

Trots att samtliga respondenter vidtagit åtgärder för att bli mer attraktiva på arbetsmarknaden 

menar de att det ständigt finns utrymme för att öka sin egen anställningsbarhet. Respondent 

nummer sex framhåller betydelsen av att söka arbeten relaterade till den aktuella utbildningen 

men påpekar att det kan vara svårt att få ett sådant arbete utan relevant arbetslivserfarenhet. 

Holmberg och Johansson (2005:44) belyser att en nyexaminerad student utan 

arbetslivserfarenhet besitter en lägre anställningsbarhet och således en minskad möjlighet till 

att få en anställning. De menar därför att studenter ofta söker arbeten som de är 

överkvalificerade för. 

 Utbildning och anställningsbarhet 

9.1.3.1 Utbildningens betydelse för individens anställningsbarhet 

Holmberg och Johansson (2005:41) tar upp utbildning som en viktig faktor till studenters 

upplevda anställningsbarhet. De menar att högre utbildning skapar bättre förutsättningar för 

individen på arbetsmarknaden. Dock påtalar de även en viss problematik av vidareutbildning 

kontra arbetsmarknaden. Studenter med hög utbildningsnivå ansågs i deras undersökning vara 

överkvalificerad för vissa arbeten. Med detta sagt uppstår frågor som: placeras den utbildade 

studenten i ett visst fack? Finns det olika nivåer av anställningsbarhet? En av respondenterna 

belyser och nyanserar arbetsmarknaden genom anställningsbarhet. Hen menar att utbildning 

inte är nödvändigt för alla yrkeskategorier. Vid intervjun ställer respondenten yrket städare 

mot personalchef och uttrycker att hen inte tror att utbildningskrav ställs lika högt vid 

rekrytering av städare och vid rekrytering av personalchef. Intervjupersonen diskuterar inte 

vidare huruvida utbildning gör individen icke anställningsbar som städare kontra personalchef 

men påvisar ändå att det finns en viss segmentering av anställningsbarhet genom utbildning 

på arbetsmarknaden. 

9.1.3.2 Arbetslivserfarenhet som komplement till utbildning vid individens 

anställningsbarhet 

Vidare såg samtliga respondenter utbildning som en viktig faktor till deras egen 

anställningsbarhet. De ansåg att utbildning gav dem en bättre position på arbetsmarknaden. 

Några av respondenterna menar även på att utbildning på CV:t är en förutsättning för att ens 

komma på intervju. Respondenterna menar således att anställningsbarhet kan mätas med hur 
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attraktiv en individ är på arbetsmarknaden och utbildning är en viktig faktor för att göra 

individen tilltalande för arbetsgivaren.  

 

Även Vesterberg (2005:101) belyser CV:ts betydelse och menar att det är på CV:t den 

arbetssökande får möjlighet att framhäva det som gör hen anställningsbar, däribland 

föreligger bland annat utbildning. Vesterberg menar att det gäller att återge ett så attraktivt 

CV som möjligt och eftersom utbildning ses som en stor och viktig del av CV:t ska dess 

betydelse inte förringas.  

 

Vesterberg (2005:101) nämner även arbetslivserfarenhet som viktig vid skrivandet av CV 

vilket Holmberg och Johansson (2005:41) ställer sig bakom. De menar att utbildning inte är 

tillräcklig för att göra en individ anställningsbar utan påtalar också vikten av relevant 

arbetslivserfarenhet. Detta är något som även respondenterna problematiserar. De anser att 

arbetslivserfarenhet är minst lika viktig som utbildning. Dock resonerar de kring om huruvida 

det är viktigt med relevant, för utbildningen och yrket, arbetslivserfarenhet eller om det 

snarare enbart handlar om att ha någon form av tidigare arbetslivserfarenhet. Respondenten 

anser att oavsett inom vilket yrke du innehar din erfarenhet visar det på att du är företagsam 

och villig att arbeta vilket hen ser som viktigt och avgörande i frågan. 

9.1.3.3 Kontaktnätets betydelse – ur arbetstagarens och arbetsgivarens 

synvinkel 

En ytterligare aspekt som en av intervjupersonen pekar på som komplement till utbildning och 

arbetslivserfarenhet för en individs anställningsbarhet är kontakter. Respondenten belyser 

kontakter och kontaktnät ur olika synvinklar. Hen ser dels kontakter som kan hjälpa att ta sig 

in i rätt bransch och dels ser intervjupersonen till de kontakter som redan finns inom det 

företag hen är verksam inom. Individen uttrycker således att det kan vara lättare att göra 

karriär inom det företag hen arbetar inom på grund av de redan befintliga kontakterna.  

 

Även Holmberg och Johansson (2005:42) ser kontaktnät som ett viktigt element för 

individens upplevda anställningsbarhet. Deras undersöknings resultat påvisar liknande denna 

studies resultat. Att några studenter har fått arbete genom att använda sig av sina kontakter. 

Holmberg och Johansson (2005:43) belyser även kontaktnätets betydelse ur en ytterligare 

intressant vinkel. Nämligen genom rekryterares ögon. Rekryterarna ser kontakter och 

kontaktnät mer som ett sätt att spara både tid och pengar. Rekryterarna ser också deras 

trygghet i att finna rätt person. På så vis förstärks respondentens och studenternas upplevelse 

om att kontaktnätet gör individen mer anställningsbar. Chansen att få komma på intervju blir 

större med kontakter vilket också ökar möjligheten att bli anställd. 

9.1.3.4 Upplevda förväntningar från arbetsgivare  

Trots att respondenterna anser att utbildning bör kompletteras med olika verktyg för att bli 

ultimat anställningsbara lägger de ändå stor vikt vid utbildningens betydelse för att bli 

attraktiva för arbetsgivare. Intervjupersonerna framhäver att de tror att en arbetsgivare främst 

tittar på relevant utbildning hos en arbetstagare. Dessutom påtalar en av respondenterna att 
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hen tror att det också varierar mellan bransch och tjänst huruvida utbildning är viktig eller ej. 

Respondenter sätter sin egen utbildning i relation till arbetsmarknaden för personalvetare och 

menar att det i platsannonser ofta förekommer önskan om relevant arbetslivserfarenhet och 

relevant utbildning. Intervjupersonen uttrycker således att det är kombinationen mellan dessa 

två faktorer som arbetsgivare ser som anställningsbarhet. Detta är något som Holmberg och 

Johansson (2005:42) instämmer med. De framhåller att finns det en förväntan på relevant 

utbildning och relevant arbetslivserfarenhet.  

9.1.3.5 Erhålls rätt kompetenser genom utbildning för att göra individen 

anställningsbar? 

Respondenterna är eniga om att utbildning till viss del har gett dem rätt förutsättningar för att 

bli anställningsbara.  Respondent nummer fem skiljer sig dock en aning från övriga 

respondenter i frågan. Hen lägger större vikt vid de personliga egenskaperna som social 

kompetens och effektivitet och menar att detta är egenskaper som inte kan fås genom 

utbildningen utan något som individen själv får ta ansvar för. Garsten och Jacobsson 

(2004:7f) framhåller individens eget ansvar gällande anställningsbarhet och instämmer i att 

det i stor utsträckning handlar om individens egen kapacitet att göra sig anställningsbar. Dock 

önskas genomgående en starkare koppling till arbetsmarknaden i sig och dessutom en ökad 

kunskap om ledarskap, ekonomi och juridik för att respondenterna ska uppleva att 

utbildningen är tillräcklig. Löfgren Martinsson (2008:177f) poängterar att det är svårt att 

definiera vilka kunskaper och färdigheter som en personalvetare, genom utbildning, bör ha för 

att äntra arbetsmarknaden. Eftersom dagens arbetsmarknad är komplex och det är svårt att 

definiera vad som är relevant för universitet att förse studenterna med. Dessutom är begreppet 

anställningsbarhet för brett för att hitta en definition vilket således gör att det inte går att 

forma utbildningar efter en given mall. 

 

Personalvetarprogrammet vid det aktuella universitetet syftar till att, precis som Löfgren 

Martinsson poängterar som viktigt, ge studenter verktyg för att ständigt utvecklas och skapa 

ett kritiskt förhållningssätt till sin egen kunskap (Studeravidare.se 2016). Med detta sagt är det 

viktigt att poängtera att trots att respondenterna vill finna en entydig definition på 

anställningsbarhet och även tror sig har funnit det, är detta ett svåruppnåeligt mål. Det blir i 

sin tur även svårt att svara till studenternas andra önskan i att utforma utbildning efter vad de 

tror är bäst för att göra dem anställningsbara eftersom det inte finns en given definition. 

Universitet, i linje med Löfgren Martinsson (2008:177f), poängterar att kritisk tänkande till 

sin situation är av stor vikt att lära studenten. Att respondenterna här påvisar förmåga att 

resonera kring vad de lärt sig och om det är tillräckligt visar tecken på att målet med 

utbildningen är uppnått.  

9.2 Metoddiskussion 

Under studiens gång har vi fått erfara en del av den problematik som kan uppstå i samband 

med kvalitativa studier. Gällande studiens urval vill vi poängtera att det inte går att dra 

slutsatser om att alla personalvetarstudenter delar dessa upplevelser och det således inte går 

att göra generella antaganden från studiens resultat om en större population (Becker 
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2008:78f). Studien har utgått från sex olika respondenters upplevelser och det handlar om i 

vilket sammanhang som dessa respondenter ska stå för en större populationsandel (Becker 

2008:79f). Dannefjord (1999:16f) instämmer och menar att det finns svårigheter med att göra 

generella antaganden utifrån kvalitativa datainsamlingstekniker. 

 

Vidare vid bearbetning och analys av materialet insåg vi att två av intervjufrågorna var för 

närliggande varandra vilket resulterade i att svaren blev relativt lika. Trots att frågorna var 

utformade för att belysa två olika ämnesområden kopplade till utbildning tolkades frågorna av 

respondenterna på ett annat sätt än vi hade tänkt oss. Några av respondenterna upplevde att de 

både frågorna berörde samma ämnesområde och svarade därför likartat på de bägge. Denna 

problematik uppdagades inte vid pilotintervjun utan först vid transkriberingen av intervju 

nummer ett, fyra och fem. Då denna problematik inte upptäcktes vid pilotintervjun gjordes 

inte förtydligande följdfrågor som skulle kunna ha förhindrat detta. 

 

En ytterligare problematik som vi i efterhand har reflekterat över är den eventuella 

förekomsten av social önskvärdhet. Med det menar vi således att respondenterna kan ha gjort 

antaganden om vad vi som forskare ville få fram med intervjuerna och på så sätt fanns risken 

att de kan ha svarat vad de trodde förväntades av dem. Svartdal (2001) menar att risken för 

missvisande svar på grund av social önskvärdhet ökar när frågorna är av känslig karaktär. Vad 

som är känsligt kan dock variera från person till person men som forskare ska man vara 

medveten om denna risk. Exempelvis skulle en individ med låg upplevd anställningsbarhet 

kunna ge ett svar som återspeglar en önskad självbild snarare än att återge deras reella 

upplevelser av begreppet anställningsbarhet. 

 

Slutligen att framhålla vid denna typ av kvalitativa studie är den grad av förförståelse som kan 

infinnas hos forskaren eller forskarna. Syfte, frågeställningar etc. har på olika sätt påverkats 

av oss som forskare och vår förförståelse gällande ämnet anställningsbarhet (Becker 

2008:23f). Dessa förförståelser är viktiga för forskaren att vara medveten om men de är också 

förförståelse som kan bidra till studiens framskridande. 

10 Avslutande reflektion 

I följande kapitel knyts studien samman och en slutsats presenteras med anknytning till 

frågeställningarna. 

 

Att anställningsbarhet är ett brett, mångfacetterat och svårdefinierat begrepp har i denna 

studie konstateras. Respondenterna definierar begreppet anställningsbarhet genomgående  

som “någon värd att anställa” och framhåller utbildning som avgörande för en individs 

anställningsbarhet. Studien har påvisat och belyst hur studenter upplever sin egen 

anställningsbarhet i relation till sin personalvetarutbildning. Vidare har studiens resultat 

påvisat att en utbildning inte nödvändigtvis ur studenternas perspektiv gör en individ 

anställningsbar. Såväl denna studies resultat som tidigare forskning påvisar att det krävs mer 

än en utbildning för att göra en individ anställningsbar. Vikt läggs dels vid relevant 

arbetslivserfarenhet men även personliga egenskaper som social kompetens och flexibilitet. 
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Respondenterna upplever dock det svårt att få relevant arbetslivserfarenhet och menar att 

kraven från arbetsmarknaden på tidigare arbetslivserfarenhet bidrar till minskad upplevd 

anställningsbarhet. 

 

Vidare belyser studien hur arbetsmarknadens krav påverkar individer att göra vissa val för att 

öka sin anställningsbarhet. Att utbilda sig är ett exempel och respondenterna i studien påvisar 

att det är viktigt att läsa av vad arbetsmarknaden söker och anpassa sig 

därefter.  Respondenterna upplever att många arbetsgivare idag har utbildning som ett krav i 

sina platsannonser och påvisar därigenom att utbildning har stor betydelse för att få en 

anställning. 
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13 Bilaga 1 – Intervjuguide 
 

Del 1: Presentation 

 

Intervjuaren presentera sig själv och uppsatsens syfte 

 

Intervjuaren informerar om anonymitet och etiska aspekter 

 

Intervjuaren frågar om godkännande av ljudinspelning 

 

Del 2: Introduktion 

 

Hur gammal är du? 

 

Vad har du tidigare utbildning? 

(För att göra intervjupersonen bekväm och för att få igång ett samtal). 

 

Del 3: Utbildning 

 

Varför valde du att studera vid högskola? 

(Ta reda på vad som motiverar individen att studera och fullfölja sin utbidlning, yttre och inre 

faktorer). 

 

Vad har påverkat dig i ditt val att studera vidare? 

(Familj, samhället, vänner, självförverkligande, med mera) 

 

Hur kommer det sig att du valde just personalvetareutbilningen? 

 Var det ditt förstahandsval?  

 Om ja, varför? 

 Om nej, varför inte? 

 Vad var ditt förstahandsval? 

 

Vad vill du uppnå med din utbildning? 

(Ta reda på om vad individen förväntar sig med sin utbildning, exempelvis vill hen ha ett 

specifikt yrke eller handlar det om självförverkligande) 

 

Vad hoppas du att din utbildning kommer att bidra till? 

(Kommer utbildning öka individens antällningsbarhet, möjligheter till att få arbete) 

 

Del 4: Anställningsbarhet 

 

Hur definierar du begreppet anställningsbarhet?  

(Se hur individen definierar anställningsbarhet)  
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Vad tror du att en arbetsgivare definierar som anställningsbarhet? 

(Få djupare förståelse för hur individen upplever arbetsmarknadens förväntningar gällande 

anställningsbarhet)  

 

Upplever du att du aktivt gör något för att bli mer anställningsbar? 

 Om ja - hur? 

(Återkoppla till studentens definition av anställningsbarhet för djupare kunskap) 

 

Finns det något mer du kan göra för att öka din egen anställningsbarhet? 

 Om ja - varför? 

 Om nej - varför inte? 

 

Del 5: Utbildning och anställningsbarhet  

 

Vad tror du att utbildning har för betydelse för din egen anställningsbarhet? 

 

Vilka förväntningar tror du att en arbetsgivare har på en arbetssökande idag gällande din 

yrkeskategori? 

 

 Anser du att du erhåller de kompetenserna genom din utbildning? 

 Upplever du att din utbildning räcker för att göra dig anställingsbar? 

 Om ja: På vilket sätt? 

 Om nej: Varför inte? 

(Ta reda på om individen anser att utbildning räcker för att göra individen anställnigsbar och 

se hur individen ser på relationen mellan arbetsgivare (arbetsmarknaden) och utbildning(den 

arbetssökandet) 

 

Del 6: Avslutning 

 

Intervjuaren sammanfattar intervjun 

 

Är det något du vill tillägga? 
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