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Sammanfattning 
Denna studie syftar till att jämföra personalvetarstudenter vid Uppsala universitet som 
arbetar inom HR med personalvetarstudenter som inte arbetar inom HR för att se hur de 
ser på sin egen anställningsbarhet och om de gör något extra för att göra sig själva mer 
anställningsbara. Vi vill undersöka om studenterna upplever att det finns någon norm om 
hur den ideala personalvetarstudenten bör vara. Utifrån syftet formulerades tre 
frågeställningar; 1. Vad gör personalvetarstudenter för att öka sin anställningsbarhet? 2. 
Hur skiljer sig tankar om anställningsbarhet mellan personalvetarstudenter som arbetar 
inom HR och personalvetarstudenter som arbetar inom annan bransch? samt 3. Hur 
upplevs den ideala personalvetarstudenten i relation till anställningsbarhet? För att 
besvara dessa frågeställningar användes en kvalitativ metodansats där det insamlade 
materialet inhämtats med hjälp av enskilda intervjuer. Urvalet består av åtta 
personalvetarstudenter där fyra ingår i varje grupp. Studiens teoretiska referensram 
bygger på skapandet av normer samt dess påverkan på individers anställningsbarhet. Den 
tidigare forskning vi använt oss av berör fenomenet anställningsbarhet samt ideala 
arbetstagare.  
 
Utifrån resultatet framkommer det att deltidsarbete samt engagemang i föreningar är den 
viktigaste aspekterna för att öka sin anställningsbarhet. En personalvetarnorm upplevs av 
båda urvalsgrupper där ett visst beteende är eftersträvansvärt. Att vara social, driven, 
engagerad i föreningar samt ett deltidsjobb inom HR-branschen anses vara den ideala 
personalvetarstudenten. Normen beskriver vilka egenskaper och vilket beteende som 
förväntas av studenterna för att få så hög anställningsbarhet som möjligt. Till följd av 
detta kan deltidsarbete ses som en norm för att bli anställningsbar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: anställningsbarhet, personalvetarstudenter, norm.   



 

Abstract 
This study aims to compare Human Resource-students who works within the Human 
Resource industry and those who works in other industries to see how they look at their 
own employability, and if they do something extra to make themselves more employable. 
We want to examine if the students experience any norms within the Bachelor 
Programme in Human Resource Management and Working Life at Uppsala University. 
Based on our purpose, three questions were formulated: 1. What do Human Resource-
students do to increase their employability? 2. How different is the thoughts about 
employability between the two groups of Human Resource-students? 3. How is the ideal 
employable Human Resource-student experienced? To answer this questions we used a 
qualitative method approach were the data were collected by individual interviews. The 
selection of candidates are eight Human Resource-students from Uppsala University who 
were divided into two groups with four in each group. The teoretical framework is based 
on the creation of norms and its impact on the employability of individuals. The previous 
research we used affects the phenomenon employability and the ideal employee.  
 
Based on the results it appears that part-time work and involvement in voluntary 
organisations are the most important aspect to increase their employability. A norm is 
found for Human Resource-students is experienced by both selected groups were a 
sertain behaviour is desireable. Being social, driven, involved in voluntary organisations 
and having a part-time work in Human Resource-industry is considered the ideal Human 
Resource-student. The norm describes the characterstics and expected behaviour to get as 
high employability as possible. As a result, part time-work is seen as a norm for 
employability. 
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Vi vill rikta ett stort tack till de personalvetarstudenter som har ställt upp och deltagit i 
vår studie. Det är tack vare er vi kunnat genomföra denna studie och det hade inte varit 
möjligt utan er. Vi är er evigt tacksamma! 
 
Vi vill även rikta ett stort tack till vår handledare Wieland Wermke vid Uppsala 
universitet som har försett oss med material och ständig givit oss feedback.  
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1 Inledning och bakgrund 

1.1 Inledning 
I dagens samhälle spelar högskolor och universitet en stor roll. Med hjälp av en 
akademisk utbildning kan studenter öka sina kunskaper och kompetenser samt förbereda 
sig inför arbetslivet. Att studenter vill öka sina möjligheter till anställning har blivit en 
allt mer betydande faktor i valet att studera på högre nivå. Därför är det viktigt att 
universitetsutbildningar tillhandahåller studenter de kvalifikationer som behövs i 
arbetslivet (Krassén, 2013). Kvalificerade medarbetare är en av de mest betydande 
faktorerna för en konkurrenskraftig arbetsmarknad. Framförallt då företag ska växa och 
anställa nya personer. Företag har därför ett engagemang i att lärosäten ger studenter de 
kompetenser som krävs i arbetslivet. 
 
Att vara student i Sverige idag innebär att man har olika krav på sig beroende på vilket 
ämne som studeras och i vilken utsträckning det finns kvalificerade arbeten efter examen. 
I en studie av Svenskt Näringsliv visar de att endast 67% av studenterna hade ett 
kvalificerat arbete 12 månader efter examen (Almerud, Hjortzberg & Krassén, 2012). 
Samtidigt upplever många studenter att utbildningarna brister i sin förmåga att förbereda 
studenterna för arbetslivet (Almerud, 2013). Vad innebär detta för dagens studenter? 
Finns det någon oskriven regel om att studenter bör arbeta vid sidan av sina studier? 
Studien visar nämligen också att studenter som har en god samverkan med arbetslivet 
under utbildningen har 69% högre sannolikhet att få ett kvalificerat arbete med en högre 
ingångslön inom tre månader efter avslutad examen (Almerud, Hjortzberg & Krassén, 
2012). Så vad är det som ligger bakom detta? Är det studenterna som är för lata? Är det 
företagen som är för kräsna? Kan det vara så att den Svenska högskolan inte är 
tillräcklig? Samtidigt som högutbildade går utan kvalificerade arbete så anser företagen 
att det finns på brist kompetent arbetskraft. I centrum för denna matchningsproblematik 
står högskolan som ska utbilda till de kompetenser som leder till kvalificerade arbeten 
(Almerud, Hjortzberg & Krassén, 2012). 
 
Arbetsmarknaden för personalvetare påverkas av normer som berättar hur den ideala 
arbetstagaren ska se ut. Det är viktigt att kunna marknadsföra sig själv på ett sätt som får 
en att passa in men samtidigt vara unik, och på samma gång leva upp till de krav som 
råder på arbetsmarknaden. Detta sägs vara förutsättningar för en framgångsrik karriär. 
Studenter behöver anpassa sig och påvisa att de besitter de egenskaper som anses vara de 
mest framgångsrika. Det krävs således en balans mellan att anpassa sig till strategiskt 
goda egenskaper samt att vara sig själv (Fogde, 2011). 
 
Hur ser det ut för en personalvetare? Tillhör de den yrkesgrupp som behöver arbeta 
samtidigt som de studerar eller är de i en bransch där de kvalificerade arbetena flödar och 
man i lugn och ro kan söka kvalificerat arbete efter examen och helt och hållet fokusera 
på studierna? I ett dokument som Jusek (2010) tagit fram visar de vad en personalvetare 
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gör på sitt arbete och vilka som arbetar där. En personalvetare kan ha varierande 
uppgifter, men ofta handlar det om rekrytering och utveckling av personal på företag 
(Jusek, 2010). En anställd berättar om sina erfarenheter som personalvetare. Han 
berättare att han blev konsultchef på Academic Work sex månader innan examen och han 
menar att de flesta av konsulterna som arbetar på hans arbetsplats är extraarbetare 
eftersom de studerar till personalvetare (Jusek, 2010).  
 
Är det så här det är att studera till personalvetare? Att arbeta inom branschen redan innan 
man fått ut sin examen? Och helst kanske till och med hunnit klättra så pass högt och 
blivit konsultchef? Det är det vi ska försöka reda ut i den här uppsatsen, hur studenterna 
själva ser på sin anställningsbarhet och hur de upplever att den ideala 
personalvetarstudenten bör vara. Exemplet ovan är givetvis ingenting vi kommer 
analysera eller ta upp något mer i uppsatsen men vi tycker det är intressant att lyfta fram 
det här exemplet som Jusek tagit fram, hur det är att vara personalvetare. Jusek (2010) 
tillägger dessutom längst ner i dokumentet att arbetsmarknaden för nyexaminerade 
personalvetare är relativt svår. Vi kommer intervjua fyra studenter som arbetar inom HR-
branschen och fyra studenter som arbetar inom en annan bransch för att ta reda på hur de 
ser på sin egen anställningsbarhet men också hur de ser på den ideala 
personalvetarstudenten. 
 

1.2 Problemformulering 
Som vi kan se har det blivit fel någonstans, men huruvida det är studentens, företagens 
eller högskolans fel är svårt att klargöra. Det som är klart är att det finns en 
matchningsproblematik som påverkar, till största del, studenten och det är inte konstigt 
att dagens studenter har mer press på sig än någonsin då det uppenbarligen inte räcker 
med att studera heltid. Det krävs mer för att studenten ska sticka ut och det blir studenten 
som påverkas och får anpassa sig efter dagens krav från arbetsgivarna. Här någonstans 
bildas en norm om hur en student bör vara och om studenten inte förhåller sig till den 
normen kommer denne straffas när det är dags att söka jobb. Inom 
personalvetarbranschen är konkurrensen dessutom hård och det är därför viktigt att lyfta 
fram det här problemet för att se det ur studentens perspektiv och om de ens själva 
upplever att det är ett problem.  
 
Uppsala universitet definierar ordet pedagogik såhär: 
 
“Pedagogik utvecklar kunskaper om de processer, såväl formella som informella, genom vilka människor 

formas och förändras i olika sociala, kulturella, och institutionella sammanhang, till exempel förskola, 
skola, familj, fritid, arbetsliv och högre utbildning. Pedagogik handlar om olika aspekter av fostran, 

bildning, utbildning, lärande, undervisning och andra sociala processers förutsättningar och 
genomförande” 

 
Uppsatsens nyckelord handlar om normer och anställningsbarhet vilket är 
relevant ut ett pedagogiskt perspektiv. Pedagogik handlar om hur människor 
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formas och förändras i sociala sammanhang exempelvis genom högre 
utbildning. Vi kommer således utveckla kunskaper om hur 
personalvetarstudenter vid Uppsala Universitet socialiseras in genom 
informella processer i arbetslivet och i själva utbildningen i sig. Detta för att vi 
svagt kan antyda en norm om hur personalvetarstudenter bör vara och vi vill 
därför undersöka om studenterna är medvetna om den informella normen och 
om de upplever att de formas i det aktuella sammanhanget.  
 

1.3 Syfte 
Syftet med denna studie är att få en djupare förståelse för personalvetarstudenters 
subjektiva upplevelser och åsikter kring fenomenet anställningsbarhet. Vi kommer 
jämföra personalvetarstudenter som arbetar inom HR med personalvetarstudenter som 
inte arbetar inom HR för att se hur de ser på sin egen anställningsbarhet och om de gör 
något extra för att göra sig själva mer anställningsbara. Vi vill även undersöka om 
studenterna upplever att det finns någon norm om hur den ideala personalvetarstudenten 
bör vara för att bli anställningsbar.  
 

1.4 Frågeställningar 
1. Vad gör personalvetarstudenter för att öka sin anställningsbarhet? 
2. Hur skiljer sig tankar om anställningsbarhet mellan personalvetarstudenter som 

arbetar inom HR och personalvetarstudenter som arbetar inom annan bransch? 
3. Hur upplevs den ideala personalvetarstudenten i relation till anställningsbarhet? 

 
Dessa tre frågeställningar hjälper oss att förstå fenomenet anställningsbarhet som en 
norm. 
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2 Tidigare forskning 
Nedan presenteras vad som tidigare forskats kring ämnet anställningsbarhet samt ideala 
arbetstagare. Här presenteras utbildningens utformning ur tre olika perspektiv, hur olika 
forskare definierat anställningsbarhet, vilka egenskaper arbetsgivare värderar högst samt 
hur studenter ser på möjligheten att arbeta vid sidan av studierna. Avsnittet avslutas med 
en sammanfattning av den tidigare forskningen samt en reflektion kring vårt bidrag till 
forskningsområdet 

2.1 Sökprocess 
För att hitta relevanta artiklar inom ämnet har vi letat i databaserna SwePub, Education 
Resources Information Center, Education Source och Ulrichsweb. Sökorden som använts 
är: anställningsbarhet, normer, student, personalvetarstudent, utbildning, employability, 
students, education och norms.  
 
Kombinationer som använts för att hitta relevant forskningslitteratur för vår studie är: 
anställningsbarhet + student, personalvetarstudent + norm, personalvetarstudenter + 
anställningsbarhet, norm + anställningsbarhet, utbildning + anställningsbarhet, 
utbildning + anställningsbarhet + student, employability + students, employability + 
norms, students + norms, education + employability + norms.  
 
Förutom att ha letat forskning i databaserna har vår handledare försett oss med två 
kandidatuppsatser han tidigare handlett som rör både normer och anställningsbarhet hos 
personalvetarstudenter. Vi har valt att använda dessa två kandidatuppsatser i vår studie då 
de berör personalvetarstudenter vilket är ett område som forskats relativt lite kring. I det 
inledande kapitlet har vi främst använt oss av Svenskt Näringslivs undersökningar men 
också Juseks sammanställning om hur det är att vara personalvetare. 
 

2.2 Utbildningens funktion ur tre perspektiv 
Lindberg (2009) diskuterar huruvida utbildningar innehåller de kunskaper och 
kompetenser som arbetsmarknaden efterfrågar. Han menar att man kan se på 
utbildningars utformning ur tre perspektiv; konkurrens-, nytto- och bildningsperpektivet.  
 
Konkurrensperspektivet: Ses utbildning ur detta perspektiv innebär det att utbildningen 
fungerar som ett sorteringsverktyg. Genom bra betyg och andra betydelsefulla meriter 
kan studenter konkurrera ut andra och därmed blir den bäst lämpade anställde. Höga krav 
hos utbildningen resulterar i att enbart de framåtsträvande studenterna klarar av 
utbildningskraven. Även utomstående faktorer, i likhet med deltidsjobb och engagemang 
i aktiviteter och föreningar, kan fungera som sorteringsverktyg vid anställning. Det är av 
stor betydelse att erhålla ett CV som påvisar engagemang och betydelsefulla färdigheter. 
(Lindberg, 2009). 
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Nyttoperspektivet: Detta perspektiv behandlar hur utbildningen förbereder studenter inför 
kommande arbetsliv. Syftet med utbildningen är att studenter ska utveckla relevant 
kunskap och erfarenhet som ska motsvara arbetsmarknadens kompetenskrav. Utbildning 
leder således in studenter på arbetsmarknaden. (Lindberg, 2009). Likaså menar Almerud 
(2013) att utbildning ökar chanserna till att få en anställning. Lindberg (2009) menar att 
generiska kompetenser och överförbara färdigheter anses vara betydelsefullt, så som att 
kunna formulera sig bra i skrift samt att ha ett logiskt och kritiskt tänkande. I en studie 
som Lindberg (2009) har gjort på personalrekryterare framkommer det att 70% av de 
efterfrågade färdigheterna är generella snarare än specifika för yrket. 
 
Bildningsperpektivet: Det sista perspektivet inriktar sig snarare på att vara utbildad än 
konkurrenskraftig. Betydelsen av att ha en utbildning samt ett rikt och utvecklat intellekt 
är av stor vikt vid en anställning. En person kan med hjälp av utbildning bidra till 
företagets utveckling, vilket kan vara problematiskt med en obildad person. (Lindberg, 
2009). 

2.3 Anställningsbarhet 
Forskarna är överens om att ordet anställningsbarhet har flera olika definitioner. Berglund 
(2009) resonerar kring att det är svårt att utforma en klar definition av anställningsbarhet 
på grund av att ordet är komplext och förändras i olika kontexter. Dock menar hon att det 
under en begränsad tid går att definiera ordet, inom mindre områden, för att redogöra en 
sammanfogad förståelse kring ett fenomen. Löfgren Martinssons (2008) definition av 
anställningsbarhet, ”möjlighet till anställning”, är en ofta använd definition. I likhet med 
Berglund (2009) menar Löfgren Martinsson (2008) att ordet anställningsbarhet ändrar 
betydelse då det kan anta varierat innehåll och värde beroende på situation, och därmed 
inte kan ha en entydig definition.  
 
Fogde (2011) menar att anställningsbarhet kan ses som en individs förmåga att bli 
anställd. Förutsättningar för att vara anställningsbar är att individen besitter de 
kompetenser som efterfrågas, vilket ofta sker genom att individen genomgått en relevant 
akademisk utbildning och/eller erhållit passande praktisk erfarenhet. Andra viktiga 
faktorer anses vara social kompetens och initiativförmåga (Fogde, 2011). 
 
I denna studie tolkas anställningsbarhet i överensstämmelse med Nilssons (2007) 
förklaring. Vi kommer studera hur studenter gör för att bli anställningsbara, samt även 
hur de upplever att de motsvarar arbetsmarknadens kompetenskrav. Lika så menar 
Nilsson (2007) att anställningsbarhet är något som behandlar individers möjlighet till 
erhållande och behållande av en anställning.  
 

2.4 Önskvärda egenskaper i arbetslivet 
I Lindeberg och Rantatalos (2015) studie undersöktes vilka kompetenser som betraktades 
som värdefulla hos poliser och läkares yrkesroller. Det visade sig att ambition och social 
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kompetens ansågs vara förmågor och egenskaper som var mer betydelsefulla än teknisk 
expertis. Motivation till arbetet, viljan att lära sig nya saker samt initiativförmåga tyder 
på en god ambition. God social kompetens kännetecknades i studien som en förmåga att 
kunna samspela med andra samt kunna upprätthålla god kommunikation. Lindeberg och 
Rantatalo (2015) menar att arbeta hårt utan att bli utbränd samt att vara social utan att 
vara för närgången är en eftersträvansvärd balans i arbetslivet. Deras undersökning 
bestyrker att personliga egenskaper har ett högt värde vid rekryteringssammanhang.  
 
Det framgår tydligt av många forskare att avgörande faktorer för att bli anställningsbar är 
kunskaper och erfarenheter. Berntson (2008) menar att dessa betydande faktorer är 
sådana som individen själv kan påverka, som att skaffa akademisk utbildning samt 
arbetslivserfarenhet. Flera faktorer som ökar en individs möjlighet till anställning menar 
Berntson (2008) är kritiskt samt abstrakt tänkande.  
 
I den kvantitativa kandidatuppsatsen, “Sökandet efter den perfekta kandidaten” skriver 
Martinez Palm och Landberg (2015) om hur normer påverkar anställningsbarheten hos 
individer inom HR-branschen. En enkätstudie har gjorts på 47 personalrekryterare, och 
författarna har tagit fram de faktorer som anses göra nyexaminerade studenter 
anställningsbara. De faktorer som ansågs vara de mest betydelsefulla enligt 
personalrekryterarna var kandidatens upplevda intresse för tjänsten, kandidatens 
arbetslivserfarenhet samt kandidatens flexibilitet. Studien tyder på att rekryterarna 
påverkas av de normer som råder då de ska anställa, samt att de gynnar reproduktionen av 
dessa.  
 
Även i en annan kvantitativ kandidatuppsats, “Jag är flexibel, positiv och tycker om att 
ha många bollar i luften!”, skriven av Ekselius och Bergelv (2015), undersöks 
personalvetarstudenters syn på sin egen anställningsbarhet samt hur de lever upp till 
normen om den ideala arbetstagaren. De har kommit fram till att de viktigaste faktorerna 
för att öka sin möjlighet till anställning är arbetslivserfarenhet, kompetens, examensbevis 
samt personliga egenskaper. Ur studien framkommer att det är samhällsaktörer som 
skapar normer kring hur en arbetstagare bör vara. Anställningsbarhet ses således som en 
norm som förklarar det mest önskvärda beteendet i arbetslivet. Denna norm har lett till att 
de undersökta studenterna anser att aktiviteter utanför studierna är av central betydelse 
för att bli anställningsbar. Studien har kommit fram till att värdefulla aktiviteter utanför 
studierna anses vara deltidsarbete inom HR, engagemang inom föreningar samt 
nätverkande. 

2.5 Studenters syn på deltidsarbete 
Mitt i ett ökande fokus på anställningsbarhet efter examen fokuserar denna studie på 
relationen mellan studenters deltidsjobb, karriärsambitioner och egenförmåga (Gbadabosi 
et al, 2015). I studien beskriver de self-efficacy (egenförmåga) som “studenters 
uppfattning om sin förmåga att lyckas”. Detta är en kvantitativ enkätstudie som 357 
brittiska studenter deltagit i. Författarna har studerat fyra aspekter: 
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1. Deltidsjobb och karriärsambitioner 
Det som framkom här är att signifikansnivån är stark mellan deltidsjobb och 
karriärsambitioner, vilket de nämner själva inte är helt förvånande. Däremot finns det 
belägg för att individuella färdigheter och attribut som de kunnat utveckla genom 
deltidsarbete vid sidan av akademiska kunskaper och genom högre utbildning förbättrar 
den enskildes karriärmöjligheter. Studenter som förstår och uppskattar dessa kopplingar 
kommer att söka och dra nytta av deltidsarbete och visa höga karriärsambitioner. 

 
2. Deltidsjobb, egenförmåga och teorier om sig själv 
Ser studenter ett deltidsarbete som en utmaning eller en möjlighet? De har i studien 
kommit fram till att studenter med hög egenförmåga är de som tänker att de kan prestera 
väl i en sådan situation. De ser inte detta som en utmaning utan snarare deltidsjobb som 
en möjlighet de kan använda till sin fördel. De kommer fram till att studenter med hög 
egenförmåga även strävar efter höga karriärmöjligheter men inte nödvändigtvis genom 
deltidsarbete.  

 
3. Könsskillnader 
I studien framgick att det inte var någon signifikant skillnad mellan män och kvinnor och 
att svaren inte skiljdes mellan könen, utan de tycker relativt lika. Könsskillnader bland 
studenter förblir kontroversiellt och diskuteras ofta i flera andra studier. De menar alltså 
att förklaringar av köns likheter och skillnader bör göras med försiktighet eftersom en del 
av de argumenten färgas av vitt spridda stereotyper om könsskillnader. 

 
4. Varför det finns studenter som inte jobbar 
När de frågade icke yrkesverksamma studenter varför de inte jobbar deltid så blev svaren 
följande: Vill inte distrahera studierna (60,7%) ; Inte tillräckligt med tid (23,0%) ; 
Tillräckligt med stöd från familjen (14,1%) och Jag har en sponsring/ett stipendium 
(2,2%).  

 
Det finns även studenter som söker deltidsjobb utan resultat för att de behöver 
extrapengar. De studenter som är dedicerade till studierna har oftast rika föräldrar som 
kan hjälpa dem, ett starkt åtagande till sina intressen t.ex. sport, musik osv eller bara helt 
fokuserade på studierna. En del studenter arbetar för att de upplever att de måste göra det 
för att gå runt. I Storbritannien fås olika lån beroende på vem man är och en student 
menar att ju mindre lån som fås, desto mer sannolikt är det att en extrainkomst behövs. 
De som arbetar menar även att det är en svår balans mellan att arbeta deltid och studera 
heltid. En del menar även att det är givande att arbeta deltid samt att ens personliga 
egenskaper utvecklas. (Gbadabosi et al, 2015). 
 
Det finns en stark signifikant relation mellan deltidsarbetare och höga karriärsambitioner. 
Yrkesverksamma studenter som värdesätter denna möjlighet kommer sannolikt att ha 
högre karriärsambitioner och sträva efter att öka sin anställningsbarhet. En hög 
egenförmåga är associerad med deras höga karriärmöjligheter då det finns en hög 
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signifikansnivå mellan dessa. Inga signifikanta könsskillnader har påvisats i denna studie. 
Resultaten bekräftar betydelsen av den individuella självförmågan i värdet vid 
deltidsarbete bland studenter inom högre utbildning. De studenter som inte arbetar deltid 
har valt det huvudsakligen för att de inte vill distrahera studierna (Gbadabosi et al, 2015).  
 

2.6 Sammanfattning tidigare forskning 
Vi har redogjort för tre perspektiv som visar vilka olika sätt det finns att utbilda studenter. 
Konkurrensperspektivet handlar om att utbildningen blir ett konkurrensverktyg och där 
andra meriter spelar större roll än själva utbildningen och kunskapen. 
Bildningsperspektivet handlar om att stor vikt läggs vid själva utbildningen och dess 
innehåll. Här handlar det om att bli så utbildad som möjligt. Nyttoperspektivet, det sista, 
handlar om att förbereda studenterna inför kommande arbetsliv. Vi kommer använda 
detta för att förstå hur personalvetarstudenterna hanterar universitetsstudierna. Handlar 
det om att få in så mycket kunskap som möjligt eller handlar det om att ha andra meriter 
för att konkurrera ut varandra? Eller tar de saken i egna händer och gör sin egen praktik? 
 
För att bli anställningsbar är forskare eniga om några övergripande bidragande faktorer. 
En individ bör ha akademisk utbildning, praktisk erfarenhet samt motsvara 
arbetsmarknadens kompetenskrav för att bli anställningsbar. I dagens samhälle bör 
individer även vara anpassningsbara och inneha social kompetens för att öka sin 
möjlighet till anställning. I vår studie kommer vi därför skildra studenternas 
anställningsbarhet och hur de ser på sin möjlighet att bli anställd. 
 
När vi kollar på önskvärda egenskaper i arbetslivet så är det kunskaper och erfarenheter 
som står högst upp. Lindeberg och Rantatalo (2015) talar om balansen i ens egenskaper, 
att arbeta hårt utan att bli utbränd och vara social utan att vara för närgången. Hos poliser 
och läkare är ambition och social kompetens eftersträvansvärt. För en personalvetare ser 
det dock lite annorlunda ut. De faktorer som studenterna själva anser vara mest önskvärda 
för att få ett arbete inom branschen är enligt Ekselius och Bergelv (2015): 

1. extrajobb inom HR 
2. engagemang i föreningar 
3. nätverkande 

I en annan studie har Maritnez Palm och Landberg (2015) delat ut enkäter till 47 
personalrekryterare inom HR-branschen där de nämner tre faktorer som anses mest 
värdefulla: 

1. kandidatens upplevda intresse för tjänsten 
2. kandidatens arbetslivserfarenhet 
3. kandidatens flexibilitet 

Som vi kan se stämmer de faktorerna inte överens med studenternas egna uppfattningar. 
Därför vill vi undersöka hur personalvetarstudenter upplever sin egen anställningsbarhet. 
 



9 

I Storbritannien skickade Gbadabosi et al (2015) ut enkäter till studenter där de svarade 
på frågor om karriärsambitioner och egenförmåga. De frågade även de studenter som 
arbetade vid sidan av studierna varför de arbetade och hur det fungerade samt studenter 
som inte arbetade vid sidan av varför de valt att inte arbeta. Vi kommer dra nytta av det 
här resultatet för att se hur studenterna ser på sitt deltidsarbete. Är det så att de stressar ut 
sig själva i så pass hög grad att studierna påverkas negativt bara för att göra sig 
anställningsbar? Eller arbetar de för att de har tid över? Ser studenterna sitt deltidsarbete 
som en möjlighet eller ett hinder?  
 

2.6.1 Vårt bidrag till forskningsområdet 

Det har gjorts mycket relevant forskning inom området och vårt bidrag är att se det ur 
studentens perspektiv genom kvalitativa intervjuer. Vi kommer bidra med en djupare 
kunskap och förståelse för hur personalvetarstudenter upplever sin egen 
anställningsbarhet men också hur de upplever att den ideala personalvetarstudenten bör 
vara. Detta för att vi som författare kommer från en annan bakgrund som inte rör 
personalvetare och vi kan båda tydligt se skillnader i hur det ser ut i 
personalvetarprogrammet jämfört med våra tidigare erfarenheter från universitetet. Det är 
därför av största intresse vi kommer utreda, vad vi svagt kan antyda, 
personalvetarnormen och om personalvetarstudenterna själva upplever den. 
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3 Teori 
I detta avsnitt redogör vi för de teoretiska perspektiv som ligger till grund för vår 
undersökning. Vi har valt att tolka resultatet med hjälp av teorier om normer. Dessa 
teorier kan relateras till vår undersökning samt att det skapar förståelse för fenomenet 
anställningsbarhet. Nedan presenteras vad en norm är, hur de skapas både socialt och på 
företag samt även anställningsbarhet ur ett normperspektiv. Den teori vi valt ut hjälper 
oss att förstå och tolka fenomenet anställningsbarhet.  
 

3.1 Vad är en norm? 
En norm ses som en regel som anger hur människor bör agera under givna 
förutsättningar. Normer är underförstådda förväntningar på individers beteenden inom 
sociala grupper eller samhällen. Ett visst beteende anses vara rätt och ett annat anses vara 
fel, och bryts en norm kan det få konsekvenser för individen. Genom positiva och 
negativa konsekvenser lär sig människor hur de ska agera idealiskt. Belöningar och 
bestraffningar markerar vad som är ett önskvärt beteende samt vad som inte är ett 
önskvärt beteende, vilket upprätthåller kulturella värden. Normer får människor att agera 
på ett sätt som får dem att passa in i en social grupp eller samhället i stort. Att avvika från 
en norm kan resultera i att uteslutas från gemenskapen. (Hydén, 2002). Författaren Gibbs 
(1981) menar att normer förekommer som mönster av sanktioner. Även han anser att 
avvikelse från en norm resulterar i sanktion. Gibbs (1981) menar att en norm endast 
uppkommer som en konsekvens av en individs handlande utefter ett normativt utlåtande. 
Dock menar Hydén (2002) att en norm kan framkalla en faktisk handling. 
 
Durkheim (1978) menar att när man utför åligganden som tex make, broder eller 
medborgare fullgörs plikter som är definierade i lag och sedvänjor utanför sig själv och 
sina handlingar. De kan stämma överens med ens egna känslor och man kan uppleva 
deras verklighet inom sig, men denna verklighet är ändå objektiv. Det är nämligen inte en 
själv som skapat dem, utan man har fått dem genom uppfostran. Durkheim (1978) menar 
att handlings- och beteendetyper så som att handla, tänka och känna existerar utanför det 
individuella medvetandet och har en tvingande kraft och påtryckning på individer. Detta 
fenomen kallar han sociala faktum och kan jämföras med dagens normer.  
 

3.2 Företagsnormen 
Hertzberg (2003) redogör för hur enhetliga företagskulturer bildas. Han menar att företag 
bygger upp en stark företagskultur genom att uppvisa en god bild av sin organisation 
samt att skapa en känsla av att höra samman hos de anställda. För att detta ska ske 
efterfrågar företaget individer som liknar, tänker och agerar på samma sätt som de redan 
anställda. Detta innebär att de individer som motsvarar de normativa uppföranden som 
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råder på företaget har en större chans att få en anställning på det företaget. Det skapas en 
normativ kravprofil på företaget som sedan används som utgångspunkt vid rekrytering av 
ny personal, och de som avviker från normen sållas således bort. (Hertzberg, 2003). Detta 
påvisar att företag har en normativ kontroll över sina anställa. Arbetstagare försöker leva 
upp till det som anses vara normalt och acceptabelt för att öka sin chans till anställning. 
Det blir snarare en fråga om att passa in än att visa upp sina egna kvalitéer. 
 

3.2.1 Normer och anställningsbarhet 

Då ordet anställningsbarhet ändrar betydelse beroende på situation är forskare överens 
om att en entydig definition inte finns. Däremot menar Fogde (2011) att 
anställningsbarhet kan ses som en individs förmåga att bli anställd. För att kunna bli 
anställningsbar behöver individen inneha relevant akademisk utbildning eller specifik 
kompetens för arbetsmarknaden. Hon menar att det är jobbsökning som skapar normer 
om hur den ideala arbetstagaren bör vara och att organisatoriska ideal samt 
föreställningar om kön påverkar individers möjlighet till anställning. 
 

3.3 Sammanfattning 
Vi har tänkt undersöka och förstå ordet anställningsbarhet och utifrån den valda teorin 
kan vi urskilja att normer har en stor påverkan på individers anställningsbarhet. Fogde 
(2011) menar att anställningsbarhet syftar till en individs förmåga att bli anställd, och 
förutsätter att personen besitter efterfrågade kompetenser. Dessa önskvärda kompetenser, 
erfarenheter och egenskaper skapar företagsideal som blir normer för arbetstagare. 
Normer är inget som individer själva skapar menar Durkheim (1978), utan de 
uppkommer i sociala sammanhang. Hydén (2002) menar att det finns en inre förväntan på 
hur den ideala arbetstagaren ska vara, vilket får individer att agera på ett sätt som får dem 
att passa in i en social grupp. De som avviker från normen riskerar att inte få en 
anställning. Fokus hamnar på att efterlikna ett visst ideal än att framhäva sin egen unika 
personlighet och de egenskaper man besitter. Vid en rekrytering anställs således individer 
som motsvarar normen på företaget. 
 
För att visa upp en god bild av en organisation menar Hertzberg (2003) att företag vill 
bygga upp en stark företagskultur. Detta görs på det sätt att individer som är lika den 
redan anställda personalen anställs. Konsekvensen av detta blir då att en stark normativ 
kravprofil skapas som arbetstagare måste leva upp till för att ha möjlighet till anställning. 
Företag har således en normativ kontroll över de anställda och de som inte uppfyller 
företagsnormen får ingen anställning. För arbetstagare innebär det att de behöver anpassa 
sig efter normer som råder på företaget för att ha en chans till anställning, snarare än att 
visa upp sina egna kvalitéer. 
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3.3.1 Användandet av teorin i analysen 

Fogde (2011) redogör för vad anställningsbarhet innebär och vad det förutsätter. Hydéns 
(2002) teori om hur normer kommer till uttryck hjälper oss att förstå hur 
personalvetarstudenterna ökar sin anställningsbarhet. Durkheim (1978) talar om sociala 
faktum och det kommer att användas för att analysera hur, när och varför normer skapas 
och med hjälp av Hertzbergs (2003) teori om företagskulturer kan vårt resultat analyseras 
ur arbetsgivarens perspektiv för att se hur personalvetarstudenterna förhåller sig till 
normativa uppföranden på företag. Genom Gibbs (1981) teori om avvikelse från normer 
kan vi analysera studenternas upplevelser av anställningsbarhet. 
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4 Metod 
I det här avsnittet kommer vi att redogöra för den kvalitativa metodansatsen som ligger 
till grund för vår studie. En motivering till vårt metodval presenteras samt en förklaring 
av forskningsprocessen såväl som beskrivning av hur upplägget av intervjuerna sett ut. 
Vidare presenteras vilka tillvägagångssätt som används vid urval och analys, för att 
slutligen diskutera validitet, reliabilitet samt etiska överväganden. 
 

4.1 Metodansats 
I denna studie har en deduktiv ansats använts vilket innebär att vi på förhand skapat 
uppfattningar och valt ut teorier om intresseområdet, som sedan legat till grund för 
undersökningen. Genom att söka efter relevant information i det empiriska materialet kan 
vår hypotes antingen antas eller förkastas. (Ahrne & Svensson, 2011). Utifrån våra 
frågeställningar och uppfattningar kring anställningsbarhet har således intervjuutsagorna 
analyserats. Då syftet med denna studie är att jämföra personalvetarstudenter som arbetar 
inom HR respektive annan bransch för att se hur de upplever sin egen anställningsbarhet 
samt hur de påverkar den har vi valt att använda oss av kvalitativ metod. Eftersom syftet 
är att få en djupare insikt samt förståelse ur personalvetarnas perspektiv valdes en 
kvalitativ ansats före en kvantitativ, då en sådan ansats endast skulle ge en ytlig bild av 
studenternas upplevelser kring sin anställningsbarhet. Med en kvalitativ metodansats 
analyseras unika uppfattningar kring anställningsbarhet, vilket ger oss en djupare bild av 
fenomenet. Lika så menar Bryman (2011) att om man är intresserad av upplevelser hos 
individer i en social grupp lämpar sig en kvalitativ metod bättre då man erhåller 
individers uppfattningar och tolkningar kring ett visst fenomen.  
 

4.2 Semistrukturerad intervju 
Syftet med denna undersökning är att få en djupare förståelse för personalvetarstudenters 
subjektiva upplevelser och åsikter kring fenomenet anställningsbarhet. Då vi ville åt 
studenternas upplevelser och erfarenheter valde vi intervju som metod för att kunna ta del 
av studentens egna berättelser och förklaringar. Alvehus (2013) menar att en kvalitativ 
intervju används med fördel när man vill studera flera individers perspektiv på samma 
fenomen. Fokusgrupp som forskningsmetod innebär att en grupp individer diskuterar en 
viss frågeställning eller ett tema, där känslor och attityder kring ett fenomen framkommer 
(Alvehus, 2013). Att använda sig utav fokusgruppmetod i denna studie ansåg vi skulle 
leda till att studenterna påverkas allt för mycket utav varandra och säger sådant som 
passar in bäst. Vår studie ämnar komma åt studenternas personliga upplevelser, därmed 
uteslöts den metoden. Intervjun valde vi att göra enskilt, för att studenterna fritt ska få 
berätta sina upplevelser samt att vi ska få bästa möjliga uppfattning av studenten. Genom 
en enskild intervju riskerar inte respondenten att influeras av andra individers svar och 
därmed får vi som forskare ett mer ärligt svar. (Bryman, 2011) 
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För att få ut så mycket som möjligt och inte missa det viktigaste vi ville få ut av intervjun 
så valde vi att göra den semistrukturerad. Alvehus (2013) skriver att i en semistrukturerad 
intervju följer intervjuaren ett formulär som består av ett fåtal öppna frågor som samtalet 
centreras kring. Även Dalen (2008) menar att en intervjuguide med centrala teman och 
frågor krävs när man gör kvalitativa intervjuer för att täcka de viktigaste områdena för 
studien. Då vi hade ett tydligt fokus från början och ville ta oss an specifika 
frågeställningar uteslöt vi öppen intervjumetod (Bryman, 2011). Att inte ha någon 
struktur på samtalet kan göra intervjun tidskrävande och ofokuserad. Alvehus (2013) 
påpekar även att i den här typen av intervjuer är det inte bara förberedelser av frågorna 
som är det viktiga, utan det handlar mer om att intervjuaren är beredd på att kunna ställa 
följdfrågor och uppmuntra respondenten att fortsätta prata. Fördelen med 
semistrukturerade intervjuer är att respondenten fritt kan tala samt själv välja 
ordningsföljden på frågorna, utan att behöva ledas av intervjuaren. Detta medför en 
avslappnad stämning mellan intervjuaren och respondenten. Då syftet är att studenten 
själv ska få berätta om sina upplevelser kan detaljerade frågor med fördel uteslutas. 
(Bryman, 2011) 
 
För att besvara studiens syfte på ett smidigt sätt samt samla in material till kommande 
analys- och diskussionsdel valde vi att utforma intervjufrågor direkt utifrån syftet, 
frågeställningarna och teorin. Vi tog därför fram fyra kategorier som skulle spegla vårt 
syfte och vår problemformulering: utbildning, anställningsbarhet, normer och framtida 
arbetsliv. Sedan formulerades 2-4 frågor inom varje kategori. Dessa frågor hjälpte oss få 
en uppfattning om hur personalvetarstudenter upplever sin egen anställningsbarhet samt 
om de gör något extra för att öka den. Vidare tog vi med hjälp av frågor i Norm-kategorin 
reda på om studenterna upplever någon underliggande norm om hur en personalvetare 
bör vara. Tack vare de fyra övergripande kategorierna med tillhörande frågor kunde vi på 
ett effektivt sätt samla in tillräckligt och relevant material för att besvara våra 
frågeställningar. Ordningsföljden på frågorna kunde variera och följdfrågor ställdes ifall 
något var otydligt (Bryman, 2011). Det insamlade materialet gav oss en bra uppfattning 
om upplevelser kring anställningsbarhet och normer bland personalvetarstudenter med 
arbete inom HR samt inom annan bransch.  
 

● Anställningsbarhet 
Hur ser du på din egen 
anställningsbarhet? 

Meningen med denna fråga är att ta reda på hur studenter med 
arbete inom HR upplever sin egen anställningsbarhet jämfört med 
studenter som arbetar inom annan bransch.  

● Normer 
Upplever du att det finns någon 
underliggande norm om hur en 
personalvetarstudent bör vara? 

Meningen med denna fråga är att ta reda på ifall studenterna 
upplever att det finns någon personalvetarnorm, och om det är 
någon skillnad i upplevelse beroende på om man har ett jobb inom 
HR eller inte. 

Exempel på två kategorier med tillhörande frågor ur intervjuguiden samt en förklaring till dem 
 
För att höja tillförlitligheten på våra intervjuer valde vi att utföra en pilotintervju. Vi gick 
där igenom frågorna för att säkerställa att de verkligen mätte det de var avsedda att mäta 
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samt om det fanns några oklarheter bland frågorna. (Bryman, 2011). En del frågor fick vi 
flytta om samt omformulera, och vi fick även en uppfattning om hur lång tid intervjun 
kunde ta.  
 
Att hålla semistrukturerade enskilda intervjuer har gett oss mer beskrivande och 
förklarande svar, vilket har medfört att vi fått ett nyanserat och fördjupat resultat. 
Nackdelen med intervjustudie är att få studenter får delge sina upplevelser, men å andra 
sidan erhålls mer intressanta och breda svar från de fåtal som deltar i undersökningen 
(Bryman, 2011).  
 

4.3 Urval 
För att ta reda på hur personalvetarstudenter upplever sin egen anställningsbarhet samt 
vad de själva gör för att öka sin anställningsbarhet intervjuades åtta 
personalvetarstudenter på Uppsala universitet, fyra yrkesverksamma studenter inom HR 
samt fyra yrkesverksamma studenter inom annan bransch. De studenter som arbetade 
inom HR hade varit anställda minst tre månader samt att alla har ett krav från 
arbetsplatsen att arbeta minst två hela arbetsdagar i veckan. Könsfördelningen bland 
samtliga deltagare var relativt jämn, tre killar och sex tjejer. 
 
Vi fick kontakt med nästan alla deltagare genom en gemensam grupp för Uppsala 
universitets personalvetarstudenter på Facebook. I gruppen skrevs ett meddelande med 
information om oss själva och syftet med vår studie, samt att vi söker studenter som kan 
tänkas ställa upp på en intervju. Flera studenter hörde av sig och vi fick tag på fyra 
studenter med arbete inom HR eller annan bransch. Vår urvalsmetod kan enligt Alvehus 
(2013) ses som ett bekvämlighetsurval då vi skickat ut en förfrågan till en viss målgrupp 
och hoppats på att några tillgängliga studenter vill ställa upp på vår intervju. Dock anser 
vi att urvalsmetoden är strategisk, eftersom vi eftersökt individer som kan förhålla sig till 
de frågor som vi undersöker (Alvehus, 2013). En offentlig grupp på Facebook, som 
majoriteten av Uppsala universitets personalvetarstudenter är medlemmar i, ansåg vi vara 
en perfekt plats för att hitta passande deltagare. Genom att skicka ut en förfrågan direkt 
till studenterna kunde vi få tag i individer med särskilda erfarenheter, det vill säga 
personalvetarstudenter som både arbetar och inte arbetar inom HR. (Alvehus, 2013). Två 
utav deltagarna kom vi i kontakt med genom snöbollurval då tidigare deltagare 
rekommenderat sina vänner (Alvehus, 2013) och de sista två fick vi tag på genom 
kontakter. Det största problemet vi hade i sökandet av respondenter var att hitta studenter 
som inte arbetade inom HR, men genom snöbollsurvalet hittade vi två och en var via 
kontakter.  
 
Att varje urvalsgrupp var homogent ser vi som en fördel, då det gett oss en fördjupad 
förståelse av hur fenomenet anställningsbarhet upplevs, samt att vi kunnat jämföra de två 
grupperna med varandra. Den är homogen på det sättet att alla är på minst termin 4 samt 
att alla är från personalvetarprogrammet i Uppsala.  
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4.4 Genomförande 
Själva genomförandet av intervjuerna skedde på olika platser. Fem respondenter 
intervjuades genom en träff, två respondenter intervjuades via telefon och en via Skype. 
Deltagaren informerades om studiens huvudsyfte, vilken betydelse personens 
medverkande har samt att mötet kommer pågå mellan 15-30 minuter. Respondenterna 
fick sedan ge sitt godkännande till en inspelning för att vidare kunna transkriberas vilket 
alla gick med på. Vi var tydliga med att berätta att kommer intervjun ta så lång tid som 
respondenten bestämmer men ingen intervju tog längre än 30 minuter. Resultatet av 
intervjuerna var vi väldigt nöjda med då vi ansåg att vi fått ut precis de vi ville ha.  
 

4.5 Bearbetning och analys av materialet 
Att analysera material innebär att hela tiden hoppa fram och tillbaka i datamaterialet för 
att sortera och hitta teman som sedan kan presentera insamlad data. Vi tog därför hjälp av 
Virginia Braun och Victoria Clarkes steg-för-steg guide om hur en tematisk analys görs. 
 
Steg 1 - Bli bekant med insamlad data 
Det första steget handlar om att bli bekant med insamlad data (Braun & Clarke, 2006). 
Efter varje intervju transkriberade vi denna så fort som möjligt så att båda direkt får en 
bra överblick av vår data. Vi började med att strukturera upp det insamlade materialet 
både genom att dela intervjusagorna i två grupper: HR och ickeHR men också genom att 
ge varje respondent en färg i vårt Word-dokument. Efter det ordnade vi så att alla 
deltagares intervjusvar på en fråga hamnade under samma fråga. Nedan visas ett exempel 
på hur det såg ut i dokumentet och det är ett utdrag ut HR-gruppen: 
 
 

Hur ser du på din egen anställningsbarhet? 
Sen jag började jobba extra på [arbetsplats] känner jag att jag har bra chanser att få ett jobb 
efter utbildningen 
Väldigt hög, jag har ett väldigt bra CV för att vara så pass ung som jag är och a, jag jobbar 
ju och så. 
Jag skulle nog ranka mig själv ganska högt om man jämför med andra PA-studenter, just för 
att jag har erfarenhet samt att jag är kille. Det är attraktivt med killar i hr-branschen, ung 
kille och min personlighet är ok och bra tidigare arbetslivserfarenhet, därför rankar jag mig 
själv högt 
Jag ser ganska goda chanser. I min roll som rekryteringsassistent får jag mycket 
erfarenheter. Om jag skulle vilja bli konsultchef får jag stöd av min nuvarande chef och jag 
upplever att jag har stöd från mitt nuvarande jobb. Jag har en värdefull erfarenhet. 

Utdrag ur dokumentet 
 
 
Efter struktureringen började vi med att läsa genom materialet en gång innan vi började 
notera stödord som hjälpte oss inför nästa steg. 
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Steg 2 - Generering av koder 
Denna fas handlar om att skapa initiala koder ur materialet (Braun & Clarke, 2006). Vi 
delade upp det så att vi tog varsin grupp med intervjufrågor och svar i de olika färgerna 
för att skriva efter varje fråga vad de handlade om. Detta för att i nästa steg pyssla ihop 
kodningen av materialet för att kunna börja skapa teman. 
 
Steg 3 - Sökning efter teman 
Det tredje steget handlar om att jämföra kodningen och samla den i potentiella teman 
(Braun & Clarke, 2006). När vi skrivit vad varje fråga och svar handlat om samlade vi 
dessa i ett annat separat dokument för att försöka bilda teman. Vi sorterade därefter 
kodningen av materialet efter varandra och skrev en kommentar som rubrik exempelvis: 
Normer och Framtiden. 
 
Steg 4 - Granskning och bedömning av teman 
I den här fasen säkerställer man att de angivna temana förhåller sig i relation till 
materialet (Braun & Clarke, 2006). Förutom kodningen av materialet lägger vi därför in 
datamaterialet i våra teman. Vi kom här fram till fem teman där ett tema, Upplevelser av 
PA-programmet, reducerades i efterhand pga. av bristfällig relevans till vårt syfte och vår 
problemformulering. 
 
Steg 5 - Definierar och namnger teman 
I det femte steget förfinas och definieras tydligare teman och sedan analyseras materialet 
i dem (Braun & Clarke, 2006). Här valde vi att korrekt namnge fyra teman vi ansågs 
behöva: Upplevelser av att arbeta vid sidan av studierna, Att göra sig anställningsbar, 
Den ideala arbetstagaren och Framtida arbetsliv. I dessa teman hade vi nu minst två 
frågor och respondenternas svar samt även våra egna kommentarer. Vi granskade dessa 
frågor och svar noga och sedan försökte vi se till att båda dokumenten med HR-deltagare 
och ickeHR-deltagare hade samma frågor i respektive tema. 
 
Steg 6 - Producering av rapporten 
När vi nu hade våra teman klara med dess tillhörande data började vi helt enkelt 
producera rapporten, vilket görs här i det sista steget (Braun & Clarke, 2006). Vi tyckte 
det var viktigt att få med samtliga respondenters svar i alla teman för att tydligare se vilka 
skillnader och likheter det fanns hos grupperna. Vi valde därför ut de citat vi tyckte 
passade bra och vi såg till så att alla respondenter är citerade i rapporten.  
 

4.6 Validitet och reliabilitet 
Många författare är överens om att kvalitén på kvalitativa undersökningar bör diskuteras i 
andra termer än reliabilitet och validitet. En del författare anser att helt andra kriterier bör 
användas istället för de som används inom kvalitativ forskning. Med utgångspunkt i 
Brymans (2011) bok har vi valt att tillämpa kriterierna tillförlitlighet för bedömning av 
vår kvalitativa undersökning.  
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Tillförlitlighet kan delas upp i fyra teman som behandlar studiens noggrannhet samt hur 
systematisk forskningsprocessen är. Det första temat, trovärdighet, syftar till att alla 
individer har olika subjektiva uppfattningar av en social verklighet och att det därmed 
inte finns en enda sanning om hur det faktiskt är. Det är därför viktigt att se till att man 
förstått intervjupersonerna rätt. I vår studie har vi tagit hänsyn till deltagarnas personliga 
berättelser och via intervjuer har deras subjektiva syn på fenomenet kommit fram. 
Deltagarna har även fått bekräfta transkriberingarna för att vi som forskare ska vara säkra 
på att vi uppfattat verkligheten på rätt sätt. (Bryman, 2011).  
 
Det andra temat, överförbarhet, handlar om i vilken grad resultatet av studien kan 
generaliseras. I en kvalitativ undersökning blir det svårare att generalisera då man strävar 
efter djup, och inte bredd som i kvantitativ forskning. Fokus ligger på förståelse för den 
sociala verklighet som studeras (Bryman, 2011). I vår studie har vi tagit hänsyn till de 
begränsningar som råder för generalisering av kvalitativ forskning, dock menar vi att 
strukturen i studenternas upplevelser om anställningsbarhet kan vara av betydelse i andra 
utbildningssammanhang.  
 
Det tredje temat, pålitlighet, behandlar den fullständiga systematiska redogörelsen som 
görs av forskningsprocessen samt studiens val av metoder. Bryman (2011) menar att låta 
en annan forskare läsa igenom arbetet kan öka dess pålitlighet, men av hänsyn till våra 
deltagares anonymitet samt att det är allt för tidskrävande uteslöt vi det alternativet. 
Istället har vi noggrant beskrivit och förklarat våra val och tillvägagångssätt.  
 
Det sista temat, möjlighet att styrka och konfirmera, syftar till att vi som forskare 
försöker säkerställa att vi agerat i god tro. (Bryman, 2011) Genom att tydligt beskriva och 
motivera alla val i studien anser vi att det blir lätt för läsaren att följa med i arbetet samt 
att få syn på eventuella brister. Genom respondenternas citat kan vi styrka och konfirmera 
det vi skrivit i analysen och slutsatsen.  
  

4.7 Forskningsetik 
I en kvalitativ forskningsstudie där personers åsikter berörs är det viktigt att ta hänsyn till 
de etiska principer som finns i svensk forskning. De etiska principer rör frivillighet, 
integritet, konfidentialitet och anonymitet för de personer som är inblandade i 
forskningen. Nedan presenteras dessa kort och hur vi använt oss av dem: 
 
Informationskravet: Forskaren ska informera berörda personer om den aktuella 
undersökningens syfte (Bryman, 2011). Innan genomförandet av intervjuerna förklarade 
vi vad vårt syfte med uppsatsen var och under intervjuns gång informerade vi även vad 
nästkommande frågor skulle handla om. 
 



19 

Samtyckeskravet: Deltagarna i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin 
medverkan och de ska när som helst kunna avbryta intervjun (Bryman, 2011). Vi var 
därför noga med att berätta detta för samtliga respondenter samt att om det är en fråga de 
inte vill svara på stryker vi den ur materialet. 
 
Konfidentialitetskravet: Uppgifter om alla de personer som ingår i undersökningen ska 
behandlas med största möjliga konfidentialitet (Bryman, 2011). Detta var något vi 
nämnde för respondenterna, både att uppgifterna behandlas konfidentiellt men också 
anonymt. 
 
Nyttjandekravet: De uppgifter som samlas in om enskilda personer får endast användas 
för forskningsändamålet (Bryman, 2011). Vi har beskrivit för informanterna hur vi 
kommer gå tillväga med deras svar och hur det vidare kommer analyseras. Vi har även 
berättat att vi kommer välja de delar av intervjun som är mest relevanta för oss och att en 
del av materialet kommer strykas.  
 

 
  



20 

5 Resultat och analys 
I detta avsnitt presenteras resultatet från intervjuerna som skett med åtta 
personalvetarstudenter. Vi har tagit fram fyra teman som kommer hjälpa oss förstå 
resultatet på ett tydligt sätt; Upplevelser av att jobba vid sidan av, Att göra sig 
anställningsbar, Den ideala arbetstagaren samt Framtida arbetsliv. Dessa teman 
framhäver variansen i tankar hos de två urvalsgrupperna. Först i varje tema har resultatet 
från studenterna med arbete inom HR presenterats och sedan resultatet från studenterna 
med arbete inom annan bransch. Varje temas resultat sammanfattas sedan tillsammans 
med en efterföljande analysdel som skrivits utifrån vårt teoretiska perspektiv. Avsnittet 
avslutas med en sammanfattande analys där en tydlig jämförelse mellan de två grupperna 
sker. 
 
Beskrivning av deltagare 
Vi har intervjuat åtta personalvetarstudenter vid Uppsala universitet. Samtliga är mellan 
21-25 år och studerar andra eller tredje året på personalvetarprogrammet. Fyra utav 
deltagarna har ett extraarbete inom HR-branschen, där de arbetar minst två heldagar i 
veckan på arbetsplatsen. De har även alla varit aktiva inom föreningen Dynamicus. Dessa 
deltagare nämns som R1, R2, R3 och R4 i denna studie. De fyra andra deltagarna har ett 
extraarbete som inte är relaterat till HR. De arbetar olika mycket från månad till månad 
beroende på hur mycket skolan kräver. De kallas i denna studie för R5, R6, R7 och R8. 
Könsfördelningen bland deltagarna var relativt jämn, fem tjejer och tre killar. De två 
grupperna kommer i denna studie nämnas som HR-deltagare samt IckeHR-deltagare. 
 

5.1 Upplevelser av att jobba vid sidan av 
I detta tema har vi tagit fram hur studenterna upplever att det fungerar att kombinera 
heltidsstudier med extrajobb. De frågor vi har ställt är “Vad har du för upplevelser av att 
jobba vid sidan av studierna?” samt “Hur många timmar lägger du ner på studierna 
varje vecka?”. IckeHR-deltagarna fick även svara på frågan “Varför har du valt att inte 
jobba inom HR?”.  
 

5.1.1 HR-deltagare 

Vi vill ta reda på hur respondenterna tycker det fungerar att arbeta vid sidan av studierna 
så vi frågade ungefär hur mycket tid de lägger ner på studierna. Då universitetsstudier ska 
vara på 100% blev vi tagna av svaren. Samtliga nämner långt ifrån 40h/vecka utan det är 
svar som ligger mellan 2-20 timmar i veckan. R1: 
 

“Jag fokuserar mycket mer på jobbet än på skolan, så lite som man behöver tänkte jag säga, men aldrig 
40h i veckan.” - R1 

 
När vi frågar respondenterna vad de har för upplevelser av att arbeta vid sidan av 
studierna har vi till största del fått positiva svar. R1 berättar om upplevelsen av att pendla 
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då hela dagen går bort. Hon berättar dock att hon upplever att man lär sig planera bättre 
och blir mer effektiv när man studerar. Hon berättar också om att hon lär sig det praktiska 
som tidigare studerats teoretiskt. R2 berättar vad han tycker: 
 
“Det fungerar jättebra, inga konstigheter, jag pluggar dessutom dubbelt och jobbar i snitt ungefär 50%” - 

R2 
 
R3 nämner också om lärdomarna han får genom sitt deltidsjobb, att man får större 
förståelse inom organisationen och vad man kommer göra sen. Han fortsätter även berätta 
om att han får högre motivation för studierna eftersom han arbetar samtidigt: 
 
“Mindre tid till plugget men mycket större förståelse inom organisation osv vad jag kommer göra sen men 

mindre tid till plugg och pm. Jag får högre motivation för studierna för att man jobbar, man kan se vad 
kunskapen leder till” - R3 

 
R4 berättar även hon att hon tycker det fungerar väldigt bra eftersom det inte är så 
mycket schemalagt i skolan men hon nämner även att det kan bli svårt att få ihop de 
veckor hon har tentamen men att det i det stora hela fungerar bra. R1 nämner också att 
det är det tidsmässiga som kan bli jobbigt. 
 

5.1.2 IckeHR-deltagare 

Deltagarna fick svara på frågan om varför de valt att inte arbeta med HR vid sidan av. 
Samtliga deltagare påstod att HR-jobb känns lite för långt borta samt att de inte ville 
fokusera på det än. De känner ingen brådska och engagerar sig hellre i annat kring sina 
studier. Så här uttryckte sig två av deltagarna: 
 
“HR skrämmer mig lite grann, just nu känns det ganska långt borta även om man har pluggat några år” - 

R5 
 

“Jag kände att jag inte velat söka sånt jobb än, har inte känt att jag har bråttom. [...] Under studietiden så 
har jag känt att jag vill göra andra saker typ engagera mig i föreningar å sådär” - R8 

 
Respondenternas upplevelser av att studera och arbeta vid sidan av studierna var mycket 
positiva. Samtliga deltagare tyckte att det fungerade bra och att det inte alls störde 
studierna. Samtliga respondenter uppgav att de studerade mindre än 40 timmar per vecka, 
trots att de alla studerar heltid. Antal nedlagda timmar i veckan varierade från 2-30 
timmar. R7 påpekade att hon blev mycket mer effektiv i sina studier då hon har ett 
extrajobb att förhålla sig till. Vidare beskrev en annan respondent att då programmet inte 
är särskilt krävande går det utmärkt att arbeta vid sidan av: 
 
“Det funkar bra, inte så hetsig linje så man kan lätt jobba vid sidan av. Inga problem alls, de flesta jobbar 

vid sidan av” - R6 
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5.1.3 Sammanfattning och analys - Upplevelser av att jobba vid sidan av 

Alla åtta deltagare påstår att de studerar avsevärt mycket mindre än 40 timmar i veckan 
som är motsvarighet till deras heltidsstudier. Trots att de studerar mindre än vad 
utbildningen kräver känner ändå samtliga åtta att det fungerar bra med studier och arbeta 
vid sidan av. En del respondenter påpekade att utbildningen har mycket lågt tempo, vilket 
innebär att studenterna får tid över till annat så som extrajobb vid sidan av. Deltagarna 
ansåg att extraarbete vid sidan av studierna nästan bara har fördelar. De lär sig planera 
och strukturera bättre, de får större förståelse för sina studier samt att de blir mer 
effektiva. Deltagarna med arbete inom annan bransch kände ingen brådska att skaffa sig 
ett HR-relaterat arbete redan under studierna. De fokuserade hellre på engagemang i 
föreningar, extrajobb samt sina studier.  
 
Det har visat sig att studenterna har mycket tid över till extraarbete och utifrån resultatet 
kan vi se att det är utbildningen som ger dem denna möjlighet. Då studenterna känner att 
utbildningen inte är krävande samt att schemalagd undervisning sker sällan får de mycket 
tid över till annat. Kunskap och förståelse för kommande arbetsliv lockar studenterna i 
hög grad, vilket gör det naturligt att de söker sig till arbetslivet. Hertzberg (2003) menar 
att många företag har en normativ kontroll över sina anställda i det avseende att de väljer 
att rekrytera ny personal som passar in i den normativa kravprofilen. Detta innebär att 
individer som tänker och agerar på samma sätt som de redan anställda på företaget har en 
större chans att få en anställning. För att öka sin anställningsbarhet väljer därför studenter 
att arbeta vid sidan av studierna och därmed skaffa sig arbetslivserfarenhet.  

5.2 Att göra sig anställningsbar 
Avsikten i detta tema var att ta reda på vad studenterna gör för att bli mer 
anställningsbara. Frågor som ställdes var “Gör du något annat för att öka din 
anställningsbarhet?” samt “Varför har du valt att jobba vid sidan av?”. 

5.2.1 HR-deltagare 

När vi frågade respondenterna om de gör något extra för att öka sin anställningsbarhet så 
svarade de lite olika. R1 berättar att hon inte, förutom att arbeta på sin arbetsplats, gör 
något extra. 
 

“Inte just nu, jag har ju LinkedIn.. När det är dags att söka jobb då kommer jag tänka på det mer. Efter 
examen kommer jag fräscha upp mitt CV och personligt brev när det är dags att söka jobb men det är 

ingenting jag tänker på nu” - R1 
 
De andra nämner att de driver projekt och är aktiva i föreningar utanför skolan som de 
själva tycker är intressanta. R2 berättar också om att han nätverkar jättemycket för att öka 
sin anställningsbarhet. R4 berättar om när hon blev tillfrågad att arbeta i en chatt på sin 
arbetsplats. 
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“Jag ska engagera mig mer i Dynamicus och få erfarenhet genom att driva projekt. Jag blev tillfrågad att 
jobba i en chatt, och jag tackar inte nej därför att det är en erfarenhet. Jag jobbar aktivt för det genom att 

tacka ja och visa framfötterna osv” - R4 
 
Vi frågar sedan varför de valt att arbeta vid sidan av studierna och då är erfarenhet ett 
återkommande ord hos samtliga respondenter. R2 berättar om varför han har valt att 
arbeta vid sidan av studierna: 
 
“Det är bra med erfarenhet, utbildningen är inte särskilt praktiskt lagd, den är lugn, så det är lätt att jobba 

vid sidan av men framförallt för erfarenheten” - R2 
 
R4 berättar om betydelsen av deltidsjobb efter examen när det ska börjas sökas jobb. Hon 
upplever att det som gjorts vid sidan av studierna är viktigare än själva examen i sig. Hon 
nämner att det inte behöver vara inom HR men att det kan vara bra om det är något 
administrativt. R3 berättar varför han valt att arbeta vid sidan av studierna: 
 
“Inom PA är det allmänt känt att det är lättare att få jobb efter examen så jag gör det för erfarenheten” - 

R3 
 
R1 berättar att hon gör det för att få extrapengar men varför det är just inom HR är enbart 
för erfarenheterna. Hon berättar att hon tror det är en enorm fördel när man ska söka 
heltidsjobb senare i och med att PA-programmet inte har någon praktik. 
 

5.2.2 IckeHR-deltagare 

Utifrån respondenternas svar framgår det att ingen gör något extra just för att öka sin 
anställningsbarhet. Två respondenter påpekade att de ska skaffa LinkedIn och försöka 
vara aktiva där. En annan respondent uttrycker att det är intresset som driver hennes 
engagemang i föreningen, och inte specifikt att det ska öka hennes anställningsbarhet: 
 

“I grund och botten så är det för att det är kul, för jag hade inte kunnat göra något jag inte tycker är kul. 
Vill inte göra grejer bara för att kunna skriva det på cv:t liksom, så eager är jag inte.” - R8 

 
R5 nämner vikten av att marknadsföra sig själv i intervjuer kring sitt uppsatsskrivande. 
Det har gett henne värdefulla kontakter. En annan respondent, R6, menar att det är själva 
extrajobbandet som gör honom mer anställningsbar: 
 
“Just ATT jobba gör en mer anställningsbar. Så att man inte bara pluggat i 3 år och gjort ingenting.” - R6 
 
På frågan om varför de har valt att arbeta vid sidan av studierna svarade tre deltagare att 
det främst var för pengarnas skull. Att ha pengar för att kunna överleva samt att ha 
möjlighet till att göra annat av eget intresse var det absolut viktigaste. R7 nämnde att 
extrajobbandet även var för erfarenhetens skull: 
 

“Erfarenhet inför arbetslivet och för att pengarna inte räcker till om man har annat man vill göra” - R7 
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R5 berättar om sin dyra hobby och att hon behöver extrajobbet för att överleva. Hon 
berättar att hon också gör det för att det är kul och för att behålla kontakten med 
arbetslivet. R6 berättar att han började arbeta när hans sparpengar tog slut och att det är 
därför han arbetar vid sidan av studierna idag. 
 

5.2.3 Sammanfattning och Analys - Att göra sig anställningsbar 

Som vi kan utläsa av resultatet ur detta tema så finns det både skillnader och likheter i de 
studerade grupperna. Det är lite blandade svar vi fått från respondenterna men det är 
ingen grupp som skiljer den andra åt. Bland HR-deltagarna är det en som pratar om att 
visa framfötterna på arbetsplatsen, två stycken driver projekt utanför skolan för att göra 
sig mer anställningsbara medan en inte gör något extra utan fokuserar på skolan och 
arbetet. Bland ickeHR-deltagarna är det också lite blandat, två nämner att de ska skaffa 
LinkedIn, en nämner att hon engagerar sig i föreningar endast för att det är kul och en 
nämner att hon marknadsför sig själv i samband med uppsatsarbetet och intervjuerna hon 
har haft där. Det är dock tydligt att det i båda grupperna mest handlar om deltidsarbetet 
och aktiviteter vid sidan av studierna som gör dem mer anställningsbara. 
 
När vi dock kollar på anledningen till varför respondenterna arbetar vid sidan av 
studierna finns det en tydlig skillnad mellan de två grupperna. HR-deltagarna nämner alla 
att de gör det för erfarenheten medan ickeHR-deltagarna pratar om att det främst är för att 
gå runt ekonomiskt. Det är en i den sistnämnda gruppen som även nämner att det är bra 
inför kommande arbetsliv men annars är den gemensamma nämnaren här pengar. 
Hertzberg (2003) pratar om en företagsnorm som innebär att företag har en normativ 
kontroll över sina anställda och arbetstagaren måste se till att passa in i den normen hellre 
än att visa upp sina kvalitéer. En respondent nämner att det man gjort utanför studierna är 
viktigare än själva examen, dvs. det är viktigare att passa in i normen hellre än att visa 
upp sina kvalitéer. HR-deltagarna arbetar inom HR-branschen framförallt för 
erfarenhetens betydelse i framtiden och det framkommer tydligt ur svaren att det är något 
annat som driver dem än, som ickeHR-deltagarna, pengar. Gibbs (1981) menar att 
normer förekommer som mönster av sanktioner och eftersom HR-deltagarna arbetar för 
att lättare kunna få ett kvalificerat arbete i framtiden så blir det även här tydligt att om de 
inte arbetar inom HR-branschen så straffar det dem senare när det är dags att söka jobb. 
Hos ickeHR-deltagarna är det mer “att jobba”-känslan som är viktigare än känslan av att 
man måste arbeta inom HR-branschen innan man har en examen. De drivs av pengar och 
de upplever att det räcker att ha aktiviteter vid sidan av studierna. 

5.3 Den ideala arbetstagaren 
För att ta reda på om studenterna upplever normer inom personalvetarprogrammet 
frågade vi frågor som: “Vad anser du är viktigt för att öka anställningsbarheten?”, “Vad 
tror du att arbetsgivaren värderar högst vid en anställning?” och “Upplever du att det 
finns någon underliggande norm om hur en personalvetarstudent bör vara?”.  
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5.3.1 HR-deltagare 

Vi ville ta reda på vad respondenterna själva tror är viktigt för att öka 
anställningsbarheten och den gemensamma nämnaren här är engagemang utanför 
studierna. R4 berättar: 
 

“Jag tror det är viktigt att visa att man har engagerat sig vid sidan om. Om man jobbat ideellt i 
studentförening eller riktigt jobb spelar ingen roll, så länge man kan visa på driv och att man är 

tidseffektiv” - R4 
 
R2 berättar om att det är bra med arbetslivserfarenhet samt att man har bra meriter 
utanför studierna. Han berättar också om att utbildningen inte är det viktiga, så länge man 
har en kandidatexamen är det lugnt. R1 nämner vad hon tror är viktigast: 
 
“jobba extra på nått sätt under studierna, särskilt inom det område man vill jobba i, nätverka, söka mycket 

jobb och inte vara jättekräsen i början” - R1 
 
Vi frågar sedan vad de tror arbetsgivaren värderar högst vid en anställning och den 
gemensamma nämnaren här är erfarenhet. R2 nämner några erfarenheter han tror är 
viktiga bland annat volontärerfarenhet och arbetslivserfarenhet. Han berättar också om 
hur viktigt han upplever att det är för studenter att göra andra saker vid sidan av 
studierna. R4 berättar att hon tror att förmågan att kunna motivera sina kunskaper är 
viktigt och att det har hjälpt henne när hon har sökt jobb tidigare. Vidare nämndes det att 
utbildning och tidigare arbetslivserfarenhet anses vara viktigt. Två respondenter berättar: 
 

“Utbildningen är ju superviktig men sen är de också väldigt attraktivt med tidigare arbetslivserfarenhet. 
Erfarenhet och utbildning. Jag tror det är sällan någon som bara gått utbildningen som får jobb” - R3 

 
“Det är väldigt svårt att få ett jobb som nyexaminerad om man inte har någon jobberfarenhet så det är 

väldigt viktigt att ha något vid sidan av” - R2 
 
Vi ville också ta reda på om studenterna själva upplever att det finns någon 
underliggande norm om hur en personalvetarstudent bör vara. Här är social och 
engagemang något som syns i varje svar. R1 berättar hur hon upplever det: 
 
“Att man ska vara väldigt social och utåtriktad… Mer att man bör jobba och vara aktiv i nån förening än 

att ha bra betyg” - R1 
 
Två respondenter upplever personalvetare som sociala, utåtriktade och drivna. R4 berättar 
vidare om att hon upplever att det kopplas till kvinnliga egenskaper eftersom det är så 
pass många kvinnor som utbildar sig till personalvetare. Hon berättar även om vad hon 
upplever att en personalvetarstudent bör göra utanför studierna: 
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“Det känns som att det finns en bild av att personalvetare är sociala och utåtriktade, en norm skapas. Det 
är väl en norm att man gärna ska arbeta med HR, det är nog många som gör det, och också att man är 

engagerad i en förening, det visar att man är driven” - R4 
 
R3 pratar också om det sociala och drivet som bör finnas där om man studerar till 
personalvetare: 
 
“Supersocial, man ska ha gjort mycket saker innan, engagera sig osv, annars har man inget där att göra” - 

R3 
 

5.3.2 IckeHR-deltagare 

Respondenterna fick berätta vad de upplevde var viktigt för att öka sin egen 
anställningsbarhet. Ur svaren framkom det att extraarbete inom HR-branschen var den 
mest värdefulla meriten. R6 uttryckte sig så här: 
 

“Om man har jobbat med HR är ju det väldigt meriterande, det står i de flesta platsannonser. Det är väl 
något som man bör göra, det är fler och fler som åker till sthlm och pendlar nu för att jobba inom HR. Jag 

skulle inte orka pendla två dagar i veckan för att få erfarenhet av ett sånt jobb för att sen komma ut i 
arbetslivet, men det är nog väldigt bra om man gör det. Men jag har ju jobb” - R6 

 
R8 påpekade vikten av att, utöver extrajobb inom HR, även göra något annat vid sidan 
av. Hon menade att påvisa driv i projekt och föreningar utanför studierna är mer 
betydelsefullt än att få högsta betyg i skolan:  
 

“Tror verkligen det är bra att jobba vid sidan av, speciellt med HR. Men samtidigt tror jag att det är bra 
att göra något annorlunda. Tror generellt att det är bra att göra saker vid sidan av. Inte få VG i allt, utan 

istället visa på driv.” - R8 
 
På frågan “vad tror du att arbetsgivaren värderar högst vid en anställning?” framkom det 
att tidigare erfarenheter värderas mycket högt. Flera respondenter nämner att personlighet 
spelar stor roll. R6 hoppas på att arbetsgivaren går på personligheten och inte om man har 
arbetat med HR innan, men han tror att det kan vara så. R8 nämner att engagemang i 
föreningar kan vara betydelsefullt. Så här uttryckte sig en annan respondent: 
 

“Att man ska passa för sin tjänst, och det kan ha både med personlighet, karaktärsdrag och vad du gjort 
innan och vart du vill hamna att göra” - R7 

 
Vi frågade sedan deltagarna ifall de upplever någon underliggande norm om hur en 
personalvetarstudent bör vara. Tre respondenter uppgav orden social, utåtriktad och 
öppen. Respondenterna målade upp en tydlig bild av hur en personalvetarstudent bör vara 
och de sa i princip samma sak. Normen säger att man ska vara social och framåt, samt 
vara mycket driven. R6 menar även att det är allt fler studenter som känner att de behöver 
arbeta under sin studietid, då många jobb kräver erfarenhet.  
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“Jag tror ändå den typen av studenter är ganska drivna och vill jobba vid sidan av. Jag tror generellt att 
PA-studenter är ganska öppna, framåt och relativt säkra på sin sak. Jag har svårt att se en PA-student som 

är blyg, tillbakadragen och osäker i sig själv.” - R5 
 
När vi frågar R7 om hon tycker det finns någon underliggande norm om hur en 
personalvetarstudent bör vara så svarar hon så här: 
 

“Inte egentligen, jag tycker de flesta är väldigt annorlunda” - R7 
 
Hon nämner även att hon inte varit delaktig i så mycket gruppaktiviteter och inte heller 
vill hon arbeta inom HR efter sin utbildning, och att det kanske kan påverka 
uppfattningen. R8 nämner att en homogen grupp har växt fram i och med normen för 
personalvetare. Då personalrekryterare ska anställa personalvetare letar de efter en viss 
typ av människor: 
 

“Det är märkligt om en person som är introvert och blyg skulle vilja jobba med grejer som handlar om 
mänskligt bemötande, men samtidigt är det också viktigt med mångfald. Ibland kan jag tycka att det är lite 

väl homogent också och det tycker jag inte heller är så himla bra. Vissa arbetsgivare söker ju en viss 
person.” - R8 

 
Respondenterna fortsatte berätta om upplevelser kring den underliggande normen om 
personalvetarstudenter. Att vara driven i projekt och deltidsarbeta inom framförallt HR 
ansågs vara något man bör göra enligt respondenterna. R8 berättar om hetsen på 
personalvetarprogrammet och hur studenterna känner press att behöva arbeta och 
engagera sig i föreningar. Det bästa extrajobbet anses vara rekryteringsassistent, som 
många strävar efter att få bli. 
 

“Många känner ju av att de måste jobba som rekryteringsassistenter. Det är mycket vanligare att man 
känner det än att man måste engagera sig i saker. Folk runt mig säger att de känner att de måste skaffa sig 

ett deltidsjobb inom HR. Folk hetsar varandra i det också och man påverkas av varandra.” - R8 
 
Vidare berättade R8 om hur hon upplever skillnad mellan personalvetarstudenter samt 
andra studenter gällande “ideal arbetstagare”. Hon menar att studenter som valt PA har 
gjort det av intresse medan till exempel ekonomer valt sin utbildning för att det är brett, 
och därmed uppstår inte samma typ av homogen grupp hos ekonomerna. Att det är en 
blandad grupp menar hon är anledningen till att det inte skapas en stark norm som hos 
personalvetarstudenterna. Hon anser sig själv leva upp till normen genom att vara social, 
utåtriktad samt engagerad i föreningar, men känner ingen hysteri kring att ha ett arbete 
inom HR-branschen. Hon har valt att ta en annan väg och sticka ut från den homogena 
gruppen. 
 

5.3.3 Sammanfattning och analys - Den ideala arbetstagaren 

För att öka sin anställningsbarhet ansåg HR-deltagarna att man ska engagera sig utanför 
studierna samt skaffa arbetslivserfarenhet inom det område man senare vill arbeta med. 
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Sett ur Hertzbergs (2003) perspektiv försöker studenterna leva upp till det som anses vara 
normalt för att öka sina chanser till anställning. Studenterna med arbete inom annan 
bransch värderade extraarbete inom HR-branschen högst när det gäller att öka sin 
anställningsbarhet. En respondent uttryckte att arbeta med HR är något man bör göra och 
en annan nämnde att det är viktigare att påvisa driv än att få VG i allt. Samtliga åtta 
deltagare ansåg att arbetslivserfarenhet värderas högst vid en anställning. Även 
personlighet och engagemang i föreningar anses vara betydelsefullt. Likt Gibbs (1981) 
teori om att avvikelse från en norm leder till sanktion menar flera HR-deltagare att det 
blir problematiskt att få ett kvalificerat jobb inom HR-branschen som nyexaminerad om 
man inte har någon HR-relaterad arbetslivserfarenhet sedan innan. 
 
Nästan alla deltagare upplever att det finns en norm om hur en personalvetarstudent bör 
vara. Man ska vara social, utåtriktad, driven i projekt samt arbeta extra inom HR-
branschen. Det är nyckeln till en karriär inom HR. Endast en deltagare delade inte den 
uppfattningen. Normen har skapat en homogen grupp, där personalvetarstudenter likt 
Hydéns (2002) teori strävar efter att passa in i en mall. Studenter på 
personalvetarprogrammet känner press att behöva jobba och engagera sig i föreningar 
och att vara rekryteringsassistent vid sidan av studierna anses vara mycket 
eftersträvansvärt. 
 
Det framkommer ur intervjuerna med studenterna att skolan inte har den avgörande 
betydelsen för det kommande arbetslivet. Så länge man har ett examensbevis är allt lugnt, 
vad man faktiskt lär sig inom utbildningen är inte särskilt relevant. Det anses vara mer 
betydelsefullt att arbeta extra än att satsa fullt ut på studierna. Studenterna väljer hellre att 
fördela sin studietid på andra sysslor utanför skolan, så som extrajobb och engagemang i 
projekt, för att bli mer anställningsbara. Det är uppenbart att det finns en norm om hur en 
personalvetarstudent bör vara då nästan alla respondenter påpekat det. En deltagare 
upplevde dock ingen norm, vilket kan förklaras av att den personen inte vill arbeta med 
HR efter utbildningen, är sällan med i aktiviteter för personalvetare och inte heller aktiv i 
någon personalvetarförening. Därmed upplevs ingen hets från studiekamraterna samt 
ingen press att vara på ett visst sätt för att få jobb inom HR-branschen. Då det inte finns 
någon önskan att skaffa sig ett HR-relaterat jobb är det således naturligt att inte uppleva 
personalvetarnormen. Lika så menar Durkheim (1978) att individen inte skapar en norm 
av sig själv, utan den uppkommer i sociala sammanhang. 
 
Intressant är vad de båda grupperna anser att en arbetsgivare värderar högst vid en 
rekrytering. Studenterna med arbete inom HR-branschen menar att arbetslivserfarenhet 
värderas högst och studenterna med arbete inom annan bransch höll med, men ansåg även 
att personlighet och engagemang utanför studierna spelar en stor roll. Detta menar vi 
förklarar varför HR-deltagarna valt att arbeta inom HR samt varför ickeHR-deltagarna 
valt att arbeta inom annan bransch. HR-deltagarna upplever att ett arbete inom HR är den 
enda och rätta vägen till en anställning, medan ickeHR-deltagarna gärna framhäver 
betydande personlighetsdrag, varierade arbetslivserfarenheter samt utstickande aktiviteter 
utanför studierna. 
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5.4 Framtida arbetsliv 
I det sista temat vill vi få reda på hur studenterna ser på sin egen anställningsbarhet och 
huruvida de känner någon orolighet över framtiden eller inte. Vi ställde därför dessa 
frågor: “hur ser du på din egen anställningsbarhet?” samt “hur ser du på framtiden och 
övergången mellan studentliv och arbetsliv?” 

5.4.1 HR-deltagare 

Vi ville också ta reda på hur de ser på sin egen anställningsbarhet och samtliga 
respondenter ser sig själva ha väldigt hög anställningsbarhet och det är framförallt för att 
de redan har jobb inom branschen de vill arbeta med i framtiden. R1 berättar om 
tryggheten att arbeta på sin arbetsplats: 
 

“sen jag började jobba extra på [arbetsplats] känner jag att jag har bra chanser att få ett jobb efter 
utbildningen” - R1 

 
R3 berättar att han rankar sig själv ganska högt både för sin personlighet och tidigare 
erfarenhet men också för att han är kille. Han menar att det är väldigt attraktivt att vara 
kille inom HR-branschen. R2 rankar också sig själv högt: 
 
“Väldigt hög, jag har ett väldigt bra CV för att vara så pass ung som jag är och a, jag jobbar ju och så” - 

R2 
 
R4 menar att hennes erfarenheter som rekryteringsassistent har gett henne mycket bra 
erfarenheter och att hon skulle kunna bli konsultchef redan nu, men att hon gärna väntar 
med det tills hon är klar. Hon berättar också om betydelsen av sitt aktuella arbete inom 
HR: 
 

“Jag ser ganska goda chanser. I min roll som rekryteringsassistent får jag mycket erfarenheter. Om jag 
skulle vilja bli konsultchef får jag stöd av min nuvarande chef, jag upplever att jag har stöd från mitt 

nuvarande jobb. Jag har en värdefull erfarenhet. Det är ju en grej om man har jobbat med HR eller om 
man inte har det, det är ju meriterande” -R4 

 
När vi frågar hur de ser på övergången mellan studier och arbetsliv och om framtiden 
verkar studenterna inte alls oroliga. R1 berättar: 
 
“Nej jag är faktiskt inte orolig, jag tror det kommer lösa sig. Jag vill fortsätta jobba inom rekrytering som 

jag gör nu för det trivs jag bra med” - R1 
 
R2 berättar även han att han inte alls är orolig för framtiden. R4 ser ljust på framtiden och 
berättar att hon tror det kommer vara relativt enkelt att få ett jobb inom HR. Här berättar 
hon varför: 
 
“Ja, jag tror det kommer vara relativt lätt. Det kommer vara svårare att få de ansvarsfyllda rollerna men 
att bli rekryteringsassistent på heltid är nog inte alls svårt eftersom jag har erfarenhet. Skillnaden mellan 

två nyexaminerade är vad man har gjort utanför studierna” - R4 
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R3 pratar också om framtiden med en lugnande ton. Han pratar också om övergången 
mellan studier och arbetsliv där han själv inte alls är orolig. Han berättar att han tror att 
det är tuffare för de personer som inte arbetat vid sidan av studierna.  
 

5.4.2 IckeHR-deltagare 

På frågan “hur ser du på din egen anställningsbarhet?” var respondenterna delvis 
tveksamma, men tyckte sig ändå ha relativt goda chanser till anställning i framtiden då de 
är engagerade i föreningar, har kontakter i arbetslivet samt arbetar extra vid sidan av 
studierna. R5 lyfter fram att mycket bra kontakter men också att hon läst en del 
extrakurser som får henne att sticka ut från mängden: 
 
“Jag har ganska mycket kontakter i arbetslivet vilket också bidrar till en högre anställningsbarhet, sen har 

jag läst massa extrakurser, ekonomi, sociologi osv. så på det sättet sticker jag ändå ut” - R5 
 
R8 menar att då det är hög konkurrens på personalvetarjobben när alla är examinerade är 
det viktigt att fokusera på sig själv och sin egen förmåga. Hon nämner också att det är 
hög konkurrens bland jobben men att hon ändå har erfarenheter som gör henne unik. R7 
nämner att hon inte heller är orolig och att hon tror att hon har lätt att få jobb. R6 är inte 
orolig: 
 

“100% (skratta). Jag tror inte de kommer vara några problem. I Facebookgruppen “PA jobb & praktik” 
ser man att det finns många jobb. När man söker så finns det väldigt mycket rekryteringsjobb.” - R6 

 
Vidare fick respondenterna svara på frågan om de trodde att valet att inte extraarbeta 
inom HR-branschen hade någon påverkan på deras anställningsbarhet. Det framkom ur 
svaren att det har en negativ påverkan på respondenternas anställningsbarhet. Det ansågs 
vara svårare att få en anställning inom HR-branschen om man inte haft ett liknande 
extrajobb innan, men att ha ett extrajobb, oavsett vad för jobb, så har det ändå en positiv 
påverkan på anställningsbarheten.  
 
“Många jobbar ju med HR redan och då provar man ju på konkreta grejer och det gör ju inte jag, men jag 
tycker att jag lär mig allt det andra, t.ex. jobbar administrativt och det är ju en fördel och jag får ju vara en 
del av en organisation och se vad som funkar och inte funkar så jag kommer kunna argumentera varför det 
här är bra. Men det är klart jag kan känna ibland att det kanske skulle varit bättre om det varit HR.” - R8 

 
Respondenterna kände alla att det är en fördel att ha arbetat inom HR-branschen. De 
ansåg sig ha en lägre prioritet vid en anställning. R5 påpekade att om man har extrajobbat 
med HR så har man efter sin examen möjlighet till mer avancerade tjänster som kräver 
mer erfarenhet: 
 

“De som har haft jobb vid sidan av har ju möjlighet att ta ett ytterligare jobb när de klara. Man måste ta 
steg i trappan, och jag måste ju börja på steg ett efter min utbildning, men min kompis som har jobbat med 

HR kan ju börja med steg två efter sin utbildning.” - R5 
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Vidare uttryckte samtliga respondenter att de tar framtiden lite som det kommer. De 
känner ingen brådska och fokuserar hellre på nuet. Flera uttryckte att det säkerligen 
kommer vara tufft att få ett jobb inom HR-branschen, men den oron får man handskas 
med senare. Viktigt anses vara studier, engagemang utanför studier samt 
arbetslivserfarenhet. Så här ser R5 på sin framtid: 
 
“Ganska förvirrande, jag tar det lite för vad det är. Jag ska inte söka jobb än så jag har inte lagt så mycket 

tankeverksamhet i det än.” - R5 
 
Några respondenter upplever att övergången mellan utbildning och arbetsliv kommer 
vara svårt. R6 tyckte att utbildningen inte är särskilt relevant för det kommande yrket. R7 
tar det som det kommer:  
 
“Jag tror det kommer lösa sig (skratt) jag har inte någon ambition att söka mig till hr än utan vi får se vad 

som händer men i så fall tror jag inte att det är några problem” - R7 
 

5.4.3 Sammanfattning och analys - Framtida arbetsliv 

I det här temat kan vi se att samtliga studenter anser att de har en relativt hög 
anställningsbarhet och att de ser ljust på framtiden. Det finns ett någorlunda starkare lugn 
och självförtroende hos HR-deltagarna men ickeHR-deltagarna anser även de att dem har 
en hög anställningsbarhet och att framtiden ser ljus ut. Det är dock något tydligare i den 
förstnämnda gruppen. HR-deltagarna menar att de har väldigt hög anställningsbarhet 
framförallt just för att de har ett jobb inom HR-branschen. IckeHR-deltagarna menar att 
den nog skulle varit bättre om de själva arbetat inom HR-branschen men de anser sig 
dock ha hög anställningsbarhet, bland annat för att de jobbar. En nämner också att hon är 
medveten om att det är hög konkurrens, men trots att hon inte arbetar med HR har saker 
som gör att hon sticker ut. När vi pratar om framtiden och om övergången mellan 
studentliv och arbetsliv så är det även här liknande svar mellan grupperna. HR-deltagarna 
är snäppet lugnare och det för att de gjort saker utanför studierna. Hos ickeHR-deltagarna 
finns det inte heller någon uttalad oro, de är medvetna om konkurrensen men de lever i 
nuet och oron som kommer komma sen får man ta då. 
 
Gibbs (1981) pratar mycket om normer och att avvikelser från en norm resulterar i en 
sanktion. En respondent nämner, även i detta tema, att han tror det är svårt att få ett 
kvalificerat jobb om man inte arbetat alls vid sidan av studierna. Om normen är att arbeta 
vid sidan av studierna, oavsett om det är inom HR eller inte, så blir det därmed svårt om 
man inte arbetat vid sidan av studierna då man avviker från en norm. Hertzberg (2003) 
pratar om att företag bygger upp en stark företagskultur vilket gör att de efterfrågar 
individer som passar in i företagskulturen. Arbetstagare måste därför försöka leva upp till 
det som anses vara normalt och acceptabelt för att öka sin chans till anställning. Samtliga 
studenter lever upp till normen, att man ska ha arbetat vid sidan av studierna, vilket gör 
att de känner sig lugna inför framtiden. Förklaringen till varför HR-deltagarna är en aning 
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lugnare och upplever att de har väldigt hög anställningsbarhet kan förklaras med att de 
passar ännu bättre in i personalvetarnormen. Det har, i det ovannämnda temat, 
konstaterats en personalvetarnorm som bland annat innebär att man helst ska arbeta med 
HR. Därför är HR-deltagarna en aning lugnare och lite mer självsäkra när det kommer till 
att söka jobb efter examen. Det blir, som Hertzberg (2003) menar, snarare en fråga om att 
passa in än att visa upp sina kvalitéer. Som personalvetarstudent vill man hellre passa in i 
vad vi valt att kalla personalvetarnormen än att “bara studera”.  
 

5.5 Sammanfattning av resultat och analys  
Som vi kan utläsa av resultatet finns de både likheter och skillnader i de jämförda 
grupperna men det är framförallt likheter som kan urskiljas. För att göra det så tydligt 
som möjligt för läsaren har vi formaterat en tabell där vi visar de viktigaste skillnaderna 
och likheterna i respondenternas svar. I tabellen visas de svar som alla eller majoriteten 
svarat.  
 
 

 HR-deltagare IckeHR-deltagare 

Tid för studier 2-20h 2-30h 

Upplevelser av att arbeta Positivt - större förståelse, 
kunskap om hur det fungerar 

Positivt - mer tidseffektiv 

Gör extra saker för att öka sin 
anställningsbarhet 

Driver projekt, visar fram- 
fötterna på arbetet, ska fixa 

LinkedIn 

Ska fixa LinkedIn, driver projekt 
för nöjes skull 

Anledning till varför de arbetar 
vid sidan av 

Erfarenhet Pengar 

Vad de upplever är viktigt för 
att öka anställningsbarheten 

Engagemang utanför studierna, 
arbetslivs- erfarenhet, extrajobb 

Extrajobb inom HR, visa på driv 

Vad de upplever arbetsgivaren 
värderar högst 

Erfarenheter Erfarenheter, engagemang, 
personlighet 

Personalvetarnormen Social, engagerad i föreningar, 
arbeta inom HR 

Social, utåtriktad, driven i projekt, 
arbeta inom HR 

Hur de ser på sin egna 
anställningsbarhet 

Väldigt hög - mest för att de 
arbetar inom HR 

Bra - de har saker som sticker ut, 
goda kontakter, bättre om de 

jobbat med HR 

Framtidstankar Ingen oro alls Fokus på “nuet”, kommer vara 
tufft men tar problemet senare 

Jämförelse mellan urvalsgrupperna 
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Det är varierande hur mycket tid de lägger ner på studierna men det är långt ifrån heltid 
vilket kan förklara varför så många personalvetare arbetar och är engagerade i saker vid 
sidan av studierna. Samtliga studenter upplever mest fördelar med att arbeta samtidigt 
som man studerar och att det inte är några problem att förhålla sig till både skolan och 
arbetet. Det är lite olika svar vi fått om huruvida man gör något extra för att göra sig 
anställningsbar och det är inget som skiljer grupperna emellan. Det handlar om LinkedIn, 
att driva projekt vid sidan av skola och deltidsarbete men de anser att arbetet, oavsett om 
det är inom HR eller inte, är viktigast för att bli anställningsbar. Detta kan förklaras av 
det som Hertzberg (2003) talar om, att företagen skapar en normativ kravprofil som 
arbetstagare måste passa in i, vilket medför att arbetstagarna helt enkelt måste förhålla sig 
till normen för att ha en chans till anställning.  
Den tydligaste skillnaden vi kan se i resultatet är anledningen till varför de arbetar vid 
sidan av studierna, där samtliga HR-deltagare arbetar för erfarenheten och samtliga 
ickeHR-deltagare arbetar för att tjäna extra pengar. Samtliga studenter menar att 
engagemang utanför studierna är viktigast för att öka anställningsbarheten och det är även 
det de tror arbetsgivaren värderar högst vid rekrytering av ny personal. Fogde (2011) 
menar att individer behöver motsvara arbetsmarknadens kompetenskrav för att bli 
anställningsbara, vilket skapar normer om hur den ideala arbetstagaren bör vara. Båda 
grupperna nämner även att ett arbete inom HR-branschen är den mest meriterande 
aspekten. Majoriteten av studenterna sa samma sak när vi pratade om normer: social, 
driven, engagerad i projekt samt att ha ett extrajobb inom HR-branschen. Hydén (2002) 
menar att genom positiva och negativa konsekvenser lär sig individer vad som är ett 
önskvärt beteende. Personalvetarstudenter strävar efter att passa in i den homogena 
gruppen för om man avviker från normen resulterar det i en sanktion (Gibbs, 1981) vilket 
i det här fallet handlar om att sänka sin anställningsbarhet. När vi pratar om 
anställningsbarhet och framtid är båda grupperna relativt lugna. Det som skiljer 
grupperna här är att HR-deltagarna har något högre självsäkerhet, och det just för att de 
arbetar inom HR. IckeHR-deltagarna är medvetna att om de hade arbetat inom HR hade 
de haft högre anställningsbarhet då det är hög konkurrens och de kommer prioriteras 
under de som tidigare arbetat med HR. Dock är de inte oroliga och de tar den oron när det 
är dags.  

5.5.1 Frågeställning 1: Vad gör personalvetarstudenter för att öka sin 
anställningsbarhet? 
I vår studie är alla respondenter yrkesverksamma vilket de anser ökar 
anställningsbarheten tillräckligt. Studenterna är medvetna om att engagemang utanför 
studierna ökar anställningsbarheten och många av dem har varit/är engagerade i 
föreningar och projekt utanför studierna. Dock är det tydligt att det är deltidsjobbet i sig 
som är den viktigaste aspekten, oavsett om det är inom HR eller inte, för att öka 
anställningsbarheten. Alla HR-deltagare svarade att de arbetar inom branschen mest för 
erfarenhetens skull. De är således medvetna om personalvetarnormen; arbete inom HR 
vid sidan av studierna leder till högre anställningsbarhet. Även studenterna i den andra 
gruppen, ickeHR-deltagarna, är medvetna om den aspekten. Men som vi också kan utläsa 
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av resultatet tycker samtliga studenter att det går bra att arbeta vid sidan av studierna och 
det är ingen som “går in i väggen” för att göra sig anställningsbar, utan de lägger inte ner 
så mycket tid över huvud taget på studierna. Att arbeta 40% och studera 100% innebär 
alltså inte att de har fullspäckade 140% veckor utan snarare, beroende på respondent, 50-
100% veckor.  
 

5.5.2 Frågeställning 2: Hur skiljer sig tankar om anställningsbarhet mellan 
personalvetarstudenter som arbetar inom HR och personalvetarstudenter som 
arbetar inom annan bransch? 
Ur vårt resultat framgår en del likheter och skillnader i tankar om anställningsbarhet 
mellan de två urvalsgrupperna. Båda grupperna anser att de har goda chanser till 
anställning efter examen och rankar därmed sin egen anställningsbarhet högt. Dock 
känner HR-deltagarna ingen oro alls inför framtiden, då de redan har ett jobb inom HR. 
De menar att eftersom de redan fått in en fot i HR-branschen så är ett framtida arbete 
inom HR säkrat. IckeHR-deltagarna är inte lika självsäkra när vi talar om framtiden och 
tar eventuella problem med jobbsökning senare när det är aktuellt. Det framkommer även 
att HR-deltagarna har valt sitt arbete för att skaffa sig arbetslivserfarenhet medan 
ickeHR-deltagarna främst valt sina arbeten för att tjäna extrapengar. Båda grupper tror att 
arbetsgivare värderar erfarenhet högst, främst inom HR, vilket ger oss förståelse för 
ickeHR-deltagarnas osäkerhet inför kommande arbetsliv. Däremot fanns det en skillnad i 
att ickeHR-deltagarna ansåg att även personlighet och engagemang spelar en stor roll, 
medan de med arbete inom HR endast menade att arbetslivserfarenhet anses viktigt. 
 

5.5.3 Frågeställning 3: Hur upplevs den ideala personalvetarstudenten i 
relation till anställningsbarhet? 
Vårt resultat tyder på att respondenterna upplever att det finns en norm om hur den ideala 
personalvetaren bör vara. Det finns ett visst önskvärt beteende som anses vara normalt 
inom HR-branschen - en norm - som är eftersträvansvärd. Att vara social, driven, 
engagerad i föreningar samt att ha ett extraarbete inom HR-branschen upplevs vara det 
normala och önskvärda beteendet. Respondenterna menar att det är dessa egenskaper och 
erfarenheter hos en individ som en arbetsgivare letar efter vid en anställning. Studenterna 
anpassar sig således efter det ideala beteendet för att öka sin möjlighet till anställning och 
de som avviker från normen riskerar att inte få en anställning. Denna norm om hur en 
personalvetarstudent bör vara har fått respondenterna att vara extra aktiva vid sidan av 
sina studier, då de känner en press att leva upp till den rådande personalvetarnormen. Ur 
vårt resultat framkom det att deltidsarbete inom HR-branschen är den starkaste normen, 
vilket kan förklara varför det är så pass många personalvetarstudenter som väljer att 
arbeta minst 40% inom HR-branschen vid sidan av sina studier.  
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6. Slutsats och diskussion 
I detta avsnitt kommer studiens resultat diskuteras och jämföras med den tidigare 
forskningen. Fortsättningsvis presenteras studiens slutsats och sedan diskuteras studiens 
bidrag samt begränsningar. Avslutningsvis ges förslag på vidare forskning. 
 

6.1 Utbildningens funktion ur tre perspektiv 
Personalvetarprogrammet vid Uppsala universitet kan liknas vid bildningsperspektivet 
(Lindberg, 2009) där stor vikt läggs vid själva utbildningen och dess innehåll och där det 
handlar om att bli så utbildad som möjligt. Men hur ser det egentligen ut på Sveriges 
universitet och för personalvetarstudenterna? Det som kan urskiljas ur vårt resultat är att 
det, i alla fall för personalvetare, ser helt annorlunda ut. Ingen av respondenterna lägger 
ner den tid som förväntas av dem och här kan man börja fundera över anledningen. 
Respondenterna nämner att de tycker utbildningen inte är så praktiskt lagd och 
uppenbarligen går det att arbeta så mycket som 50% samtidigt som man studerar heltid. 
Det bör inte vara möjligt, men om de tycker att utbildningen inte är tillräcklig är det inte 
konstigt. De får det att gå ihop och framförallt, de måste göra det för att passa in i 
personalvetarnormen. För oss är det tydligt, för personalvetare handlar det inte om 
bildningsperspektivet utan det verkar som att de har tagit saken i egna händer. 
Studenterna önskar bli förberedda inför arbetslivet, vilket är avsikten med 
nyttoperspektivet där teori och praktik blandas (Lindberg, 2009). Studenter som vill ha 
det mer praktiskt söker sig således till arbeten där de kan applicera sina kunskaper för att 
få en djupare förståelse, vilket HR-deltagarna också nämner. Samtliga HR-deltagare 
arbetar med HR för att få den erfarenheten, för att få den kunskap som de upplever att de 
går miste om. Utifrån vårt resultat kan vi se att Lindbergs (2009) syn på nyttoperspektivet 
vore optimalt att sträva efter. Att tillämpa detta perspektiv inom 
personalvetarprogrammet skulle leda till att studenter via studier utvecklar relevant 
kunskap och erfarenheter som motsvarar arbetsmarknadens kompetenskrav. Detta skulle 
innebära att studenterna i lägre grad känner att de behöver arbeta vid sidan av för att 
skaffa sig dessa kompetenser. I sin tur sjunker även den press som råder på programmet 
och den starka normen om personalvetarstudenters anställningsbarhet skulle försvagas.  
 

6.2 Anställningsbarhet 
Att öka sin anställningsbarhet är något de flesta personalvetare strävar efter. Helst av allt 
ska man ha ett jobb inom HR-branschen för att få en hög anställningsbarhet. I vår 
undersökning har det kommit fram att deltidsjobb samt engagemang i föreningar och 
projekt utanför skolan är de meriter som personalvetarstudenter upplever ökar 
anställningsbarheten. Dessa erfarenheter har skapat ett ideal för hur 
personalvetarstudenter bör vara för att kunna få ett arbete inom HR-branschen i 
framtiden, vilket i sin tur har satt press på studenterna på programmet. Fogde (2011) talar 
om att en individs anställningsbarhet ökar då denne besitter de kompetenser som 
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efterfrågas, vilket är relevant utbildning samt passande arbetslivserfarenhet. Trots 
heltidsstudier anser många personalvetarstudenter att ett deltidsjobb, helst inom HR, 
behövs för att få en trygg framtid. Löfgren Martinsson (2008) menar att ordet 
anställningsbarhet ändrar betydelse då det kan anta varierat innehåll och värde beroende 
på situation. Att vara anställningsbar blir därför en norm för personalvetarstudenter som 
vill ha en framtid inom HR-branschen. Denna norm är det många som förhåller sig till 
och är medvetna om. Det är därför i mångas intresse att göra sig anställningsbar för att på 
så sätt passa in i normen.  
 

6.3 Önskvärda egenskaper i arbetslivet 
Den ideala personalvetarstudenten anses vara på ett visst sätt. Vi har, precis som 
Berntson (2008), kommit fram till att kunskaper och erfarenheter är faktorer som ökar en 
individs anställningsbarhet. Att vara social, driven, engagerad i föreningar samt att ha ett 
extraarbete inom HR-branschen upplevs vara det normala och önskvärda beteendet. Lika 
så har även den kvantitativa kandidatuppsatsen "Jag är flexibel, positiv och tycker om att 
ha många bollar i luften" (Ekselius och Bergelv, 2015) kommit fram till att det finns en 
personalvetarnorm. De menar, precis som vi, att normen innebär att aktiviteter utanför 
studierna, så som extrajobb inom HR-branschen samt engagemang inom föreningar, ökar 
anställningsbarheten hos personalvetarstudenter. Studien lyfter fram att det är 
samhällsaktörer som skapar dessa normer om hur arbetstagaren bör vara. På motsvarade 
sätt fick även vi fram samma resultat. Våra respondenter upplever att arbetsgivaren vill 
att den nyexaminerade personalvetarstudenten är på ett visst sätt. De anser att 
arbetslivserfarenhet är den faktor som värderas högst vid en anställning. I den 
kvantitativa kandidatuppsatsen “Sökandet efter den perfekta kandidaten” har Martinez 
Palm och Landberg (2015) kommit fram till tre faktorer som personalrekryterare värderar 
högst vid en anställning; kandidatens upplevda intresse för tjänsten, kandidatens 
arbetslivserfarenhet samt kandidatens flexibilitet. Vi kan se att våra respondenters 
antaganden om arbetsgivarens värderingar delvis stämmer överens med vad 
personalrekryterarna i Palm och Landbergs (2015) studie tycker; att arbetslivserfarenhet 
spelar en stor roll. Dock nämner inte våra respondenter de andra två faktorerna, intresse 
för tjänsten samt flexibilitet, vilket enligt oss påvisar en dålig samverkan mellan studenter 
och arbetsliv. 
 
Ur vårt resultat kunde vi även urskilja att personliga egenskaper spelar stor roll i hur 
anställningsbar en individ är. Social och utåtriktad anses ha ett högt värde vid en 
anställningsintervju. Lindeberg och Rantatalo (2015) menar lika så att personliga 
egenskaper ibland kan vara mer värdefullt än teknisk expertis, även om det gäller mer 
avancerade yrkesroller så som läkare och poliser.  
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6.4 Studenters syn på deltidsarbete 
I Storbritannien skickades enkäter ut som handlade om studenters syn på deltidsarbete 
utanför studierna. De som inte arbetade valde det för att inte distrahera studierna och de 
som arbetade valde det för att gå runt ekonomiskt (Gbadamosi et al, 2015). Utifrån vårt 
resultat kan vi se att respondenterna som arbetar inom HR vill få kunskap och erfarenhet 
medan ickeHR-deltagarna framförallt arbetar för att tjäna extra pengar. Trots denna 
skillnad hos de studerade grupperna upplever de ändå att deltidsjobbet i sig ger dem 
högre anställningsbarhet. De upplever dessutom att det går väldigt bra att arbeta vid sidan 
av studierna och de ser deltidsjobb som något de kan dra nytta av senare i livet. I studien 
syntes även att studenter som har ett deltidsarbete oftast även har höga 
karriärsambitioner. Detta är ingenting vi frågat våra deltagare men om deltagarna har 
höga karriärsambitioner kommer de kunna dra nytta av sina deltidsarbeten för att göra sig 
själva mer anställningsbara. Utifrån vår studie kan vi dock se att samtliga respondenter 
ser sitt deltidsjobb snarare som en möjlighet än ett hinder. De upplever att de har så pass 
mycket tid över samt att de studerar “så lite som behövs” för att kunna arbeta vid sidan 
av. Studierna påverkas därför inte negativt utan snarare tvärtom. HR-deltagarna talar om 
att applicera det man lär sig på universitetet på sitt deltidsjobb och de har till största del 
positiva upplevelser av sina deltidsjobb. Även ickeHR-deltagarna upplever att det går bra 
och att de kommer kunna dra det till sin fördel när det är dags att söka jobb.  
 

6.5 Slutsats 
Ur vårt resultat kan vi tydligt skilja en norm som är påtaglig för sju av åtta deltagare. 
Normen innefattar personliga egenskaper så som social, utåtriktad och driven men även 
aspekten att man ska arbeta inom HR-branschen vid sidan av studierna. För att göra sig 
anställningsbar menar deltagarna att det är deltidsarbetet som är den viktigaste aspekten, 
ännu viktigare är att arbeta inom HR. Den mest betydelsefulla likheten mellan 
urvalsgrupperna är att de båda upplever samma norm, vilket har bidragit till att vi kan dra 
en slutsats kring vårt urval. Vi drar därför slutsatsen att deltidsarbete kan ses som en 
norm för att bli anställningsbar. Normen beskriver vilka egenskaper och vilket beteende 
som förväntas av personalvetarstudenterna för att få så hög anställningsbarhet som 
möjligt. En viktig skillnad är att en av deltagarna inte upplever den normen. Därmed drar 
vi slutsatsen att det finns en personalvetarnorm för de respondenter som strävar mot en 
framtid inom HR-branschen. Är man inte intresserad av en sådan framtid så märker man 
helt enkelt inte av personalvetarnormen. 
 
Något som vi inte skrivit så mycket om och som vi så här i efterhand tycker är intressant 
och nämnvärd är om problematiken att hitta personalvetarstudenter som inte arbetar inom 
HR-branschen. Detta är inget vi kan styrka eller konfirmera men det vi kunde konstatera i 
sökandet efter respondenter var att många personalvetarstudenter arbetar inom HR. Detta 
menar vi kan förklaras av personalvetarnormen - att bli anställningsbar.  
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6.6 Studiens bidrag 
I det inledande kapitlet tog vi upp den matchningsproblematik som finns mellan 
studenter, arbetsgivare och den svenska högskolan. Matchningsproblematiken syftar till 
de högutbildade som går utan kvalificerade jobb, högskolan som ska utbilda till de 
kompetenser som leder till kvalificerade jobb och bristen på kompetent arbetskraft 
(Almerud, Hjortzberg & Krassén, 2012). Det som skildras här är 
matchningsproblematiken ur studentens perspektiv och där är svaret tydligt, det är 
högskolan som är bristfällig. Personalvetarprogrammet upplevs vara för teoretiskt och 
HR-deltagarna arbetar för att få mer kunskap. Därför torde det vara av högsta intresse för 
programsamordnarna för personalvetarprogrammet att ta del av denna studie för att 
förbättra programmet. Detta för att studenterna ska uppleva att den kunskap som 
programmet erbjuder är tillräcklig och förberedande inför arbetslivet, och därmed minska 
hetsen som finns bland personalvetarna - att man bör arbeta med HR samtidigt som 
heltidsstudier.  
 
Vi har kommit fram till att det finns en norm om hur en personalvetarstudent bör vara där 
sju av åtta säger samma sak. Social, utåtriktad, driven och ett arbete inom HR-branschen 
är det som karaktäriseras som en personalvetarstudent i Uppsala vilket är ett resultat vi är 
väldigt nöjda med och dessutom något vi själva inte trodde att vi skulle få. Tack vare den 
kvalitativa metodansatsen och de två studerade grupperna har studien bidragit med 
djupare förståelse kring fenomenet anställningsbarhet som norm. Det har således bidragit 
till att vi faktiskt kan konstatera att personalvetarnormen är ett faktum och därmed något 
som inte längre behöver spekuleras kring, i alla fall inte för personalvetarstudenter i 
Uppsala.  
 
I studien har vi undersökt hur studenter ser på anställningsbarhet som en norm, vilket 
bidrar till en större kunskap hos studenterna själva om hur de påverkas. Då pedagogik 
handlar om hur människor formas och förändras i sociala sammanhang har vi bidragit 
med kunskap till den pedagogiska forskningen men även till den arbetslivspedagogiska 
forskningen. Studien kan således bidra med förståelse och kunskap för studenter, 
arbetsgivare men också för den högre utbildningen. Studenterna upplever en norm som i 
sin tur skapas av varandra men också av arbetsgivarna då erfarenhet är en viktig aspekt 
vid rekrytering. En djupare förståelse för detta fenomen har hjälpt oss att se hur 
människor formas i ett sammanhang vilket i det här fallet innebär i 
personalvetarprogrammet. De formas in i det sociala sammanhanget för att passa in vilket 
i sin tur leder till personalvetarnormen.  
 

6.7 Studiens begränsningar 
Något vi har reflekterat över vid skrivandet av detta arbete är vår egen påverkan, som 
författare, på studiens resultat. Vi kommer från två olika utbildningsbakgrunder, 
beteendevetenskap samt systemvetenskap. Detta anser vi har medfört en objektiv syn på 
intressefenomenet då vi inte besuttit någon förförståelse för vad som råder på 
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personalvetarprogrammet. Då studien berör förutfattade meningar om en viss målgrupp 
menar vi att det är fördelaktigt att inte ha någon vetskap om underliggande normer. 
Däremot anser vi att vi haft en förförståelse för personalvetarstudenter då vi läst 
pedagogik-kurser tillsammans. Detta har fått oss att fundera på hur det faktiskt ser ut på 
personalvetarprogrammet då vi märkt att många har ett deltidsjobb. Denna förförståelse 
kan ha haft en subjektiv påverkan på studiens resultat, dock menar vi att tack vare 
förståelsen har vi kunnat ställa relevanta intervjufrågor samt hjälpt oss tolka resultatet. 
 
En annan aspekt som vi tagit i beaktning är urvalsmetoden. Vi har främst använt oss utav 
strategiskt urval och vi reflekterar över huruvida resultatet kunnat bli annorlunda ifall vi 
istället hade använt oss utav ett slumpmässigt urval. De flesta av våra deltagare fick vi 
kontakt med genom en grupp för personalvetarstudenter på Facebook. Vår annonsering i 
den gruppen tror vi kan ha lockat till sig en viss målgrupp, och därmed påverkat studiens 
resultat. Ett slumpmässigt urval menar vi skulle bidra till ett mer tillförlitligt resultat.  
 
Vi har även funderat över studiens urvalsgrupper. Studiens urvalsgrupp består av åtta 
personalvetarstudenter, där fyra stycken har ett arbete inom HR och fyra stycken har ett 
arbete inom annan bransch. Genom detta urval har vi uteslutit möjligheten för 
personalvetarstudenter som inte har ett extraarbete vid sidan av studierna att få uttrycka 
sina upplevelser. Till en början var en urvalsgrupp med personalvetarstudenter utan 
deltidsarbete aktuellt, dock ansåg vi att de valda urvalsgrupperna är mer relevanta för 
studiens syfte. Vi tror således att urvalgrupperna haft en stor påverkan på studiens 
resultat.  
 
Någon annat vi reflekterat kring är det begränsade urvalet. Att vi endast undersökt åtta 
studenters upplevelser har haft en viss påverkan på resultatet. Detta då den kvalitativa 
metodansatsen inte kunnat ge en bred kunskap om fenomenet. En kvantitativ metodansats 
med ett större urval hade kunnat bidra till en ökad generaliserbarhet. Dock tenderar det 
att ha begränsningar i relation till möjligheten att få djupare kunskap om fenomenet. 
 

6.8 Förslag på framtida forskning 
Vi har genom denna studie upptäckt en del intressanta aspekter att vidareutveckla. I 
denna undersökning har personalvetarstudenter studerats för att få förståelse för hur de 
tänker kring anställningsbarhet samt hur de upplever anställningsbarhet som norm. Då 
respondenterna i denna studie studerar en personalvetarutbildning utan praktik anser vi 
att det vore intressant att göra en liknande studie på andra universitet i Sverige där praktik 
ingår i utbildningen. Att jämföra studenter som har praktik med studenter som inte har 
någon praktik tror vi skulle ge intressanta resultat. Vi tror att en sådan undersökning kan 
ge ett nytt perspektiv på det studerade fenomenet.  
 
En annan intressant aspekt vore att utföra en motsvarande kvantitativ undersökning. Vi 
har undersökt två grupper av studenter vilket har resulterat i mindre urvalsgrupper än om 
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vi hade studerat endast en grupp. En enkätstudie menar vi skulle göra det möjligt för fler 
personalvetarstudenter i varje urvalsgrupp att delta, vilket skulle bidra till ett förstärkt 
resultat. Detta anser vi skulle kunna bidra med ett mer generaliserbart resultat. 
 
Det vore även intressant att undersöka hur anställningsbarhet upplevs på andra 
utbildningsprogram, där konkurrensen inte är lika hög som för personalvetarstudenter. Vi 
tror att upplevelser av anställningsbarhet skiljer sig bland programmen. Det vore således 
intressant att undersöka vilka likheter och skillnader som finns, samt om det finns någon 
uttalad norm inom andra program. 
 
Något annat som vi anser vore betydelsefullt att vidareutveckla är en uppföljning av 
personalvetarstudenterna. Vi menar att det vore intressant att studera studenterna när de 
tagit examen och har börjat arbeta. I denna studie har vi undersökt studenternas 
upplevelser och tankar inför kommande arbetsliv, därmed menar vi att det vore av 
betydelse att undersöka det verkliga utfallet när de sedan kommit ut på arbetsmarknaden. 
Särskilt intressant vore att studera de två urvalsgruppernas framgångar i arbetslivet och 
vilken påverkan tidigare arbetslivserfarenheter haft på karriären. 
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