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Sammanfattning 
Denna studie syftar till att förklara samt karaktärisera personalvetarstudenters framtida 
yrkesval. Syftet preciseras med hjälp av två frågeställningar: Vilka karriärval strävar 
personalvetarstudenter mot? och Hur visar sig relationen mellan karriärval och 
personalvetares habitus? Studiens utgångspunkt grundar sig i teorier om habitus påverkan på 
karriärval. Habitus omfattar social kontext, familjebakgrund, erfarenheter, möjligheter och 
maktspel inom de sociala rummen. Studien utgår även från tidigare forskning inom det valda 
området vilka utgörs av studier och artiklar som belyser karriärvalets komplexitet och dess 
olika påverkansfaktorer.  
 
Studiens empiri bygger på ett urval av 101 personalvetarstudenter vid Uppsala Universitet. 
För att kunna besvara frågeställningar har en typologi över studenterna förankrats. Den 
baseras på studenternas handlingsmönster varpå två distinkta typer kunde utläsas: strategen 
och den luststyrda.  
 
Studiens resultat indikerar att personalvetarstudenter strävar främst mot att arbeta inom 
välkända, stora företag som inger hög status och ger möjlighet till meningsfulla- och 
stimulerande arbetsuppgifter. Respondenterna är generellt mer benägna att socialt 
reproduceras, i enlighet med deras familjebakgrund, än att utföra en vertikal- eller horisontell 
förflyttning. Slutligen påvisar resultatet att respondenternas karriärval är påverkade av deras 
habitus trots att detta ofta ter sig omedvetet.  
 
Nyckelord: karriärbeslut, habitus, karriärval, social mobilitet, social reproduktion 

  



	

Abstract 
The study aims to describe and characterize Human Resource students (abbreviated “HR-
students”) future career decisions. The study is based on the two questions: Which career 
decisions does HR student strive against? and How does habitus effect HR students’ future 
career choice? The theoretical framework is presented with an emphasis on theories 
regarding habitus impact on future career decisions. Habitus include social context, family 
background, experiences, opportunities and power in the social space. The study is also based 
on previous research within the chosen field that consist of studies and articles that highlight 
career choices complexity and its various influences. 
 
The study’s empirical data consist of survey responses from 101 HR-students at Uppsala 
University. The students have been categorized into a specific typology that is based on their 
behaviour patterns. The result suggests that HR-students mainly strive to work at well-known, 
big companies that provide a sense of higher status. A highly stimulated workplace and 
meaningful tasks are the most sought-after elements in their future career. The respondents 
are generally more likely to social reproduce than to perform a vertical transfer. A final, 
important conclusion is that the result indicates habitus impact on HR-students’ future career 
decisions even though the students are unaware of it.   
 

Keywords: careership, career decisions, career choice, social mobility, social reproduction 
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1. Inledning och bakgrund 
Karriärval präglar människors handlingsmönster redan i ungdomsåren. Det kan exempelvis 
vara val av gymnasium och inriktning som sedan kan visa sig ha betydelse för framtiden. Det 
är redan här som unga socialiseras in i en värld som berör deras karriär och utbildning. Det är 
delvis dessa socialisationssammanhang som påverkar människors val. I dagens samhälle 
pressas ungdomar hårt och det nästintill krävs att du har en högskoleutbildning för att erhålla 
ett önskvärt arbete. Det är således inte enbart pressen från individen själv som påverkar valet 
av karriär utan det beror till stor del även på pressen som kommer utifrån. Lidström (2009) 
menar att det finns en norm idag som indikerar på ökade kompetenskrav inom arbetslivet men 
framförallt existerar det normer att utbilda sig och skaffa sig en karriär. Det råder således en 
samhällelig förväntan utifrån vilka individer gör omedvetna val.  
 
Fransson och Lindh (2004) poängterar att yrkesval och vägledning är en relativt ny 
problematik som främst kom att diskuteras under tidigt 1900-tal. Detta kan förklaras genom 
att erkänna att individen faktiskt gör ett val när det kommer till det yrke denne har. Detta, 
menar Fransson och Lindh (2004), är något som endast under det senaste århundradet ansetts 
vara en självklarhet. Tidigare styrdes det framtida arbetet av individers plikt, exempelvis om 
dina föräldrar var bönder och du växte upp på en gård. Då ansågs det vara din plikt samt en 
naturlig del av livet att ta hand om gården när dina föräldrar inte orkade mer. I och med 
industrialismens framväxt förändrades dock synen på yrkesval vilket innebar att fler 
människor fick chansen att faktiskt välja ett yrke som låg utanför dess plikt (Fransson & 
Lindh, 2004). Karriärvalet har utvecklats från att bara vara ett simpelt val till att ses som en 
process med underliggande, påverkande faktorer. Under 1950-talet började forskare se på 
karriärval som en process istället för det slumpmässiga engångsvalet som det tidigare har 
varit. Detta nya synsätt präglas av utvecklingspsykologins bild på människan och dess 
ständiga utveckling. Människan gör mer eller mindre medvetna val som är påverkade av dess 
tidigare anställningar, studier och brytpunkter i livet. Vidare menar Fransson och Lindh 
(2004) att dessa teorier om processen kring yrkesval börjar benämnas som 
karriärutvecklingsteorier. På senare tid växer sociologiska teorier fram och kontextuella 
villkor blir en nyckelfaktor inom denna form av forskning. Nu måste den påverkan som 
individer utsätts för anammas. Det kan vara social bakgrund, kulturell bakgrund, 
uppväxtförhållande, miljö samt tillgång till studier och arbete. 
 
Samhället förändras och arbetsförhållanden ser helt annorlunda ut idag än vad det gjorde för 
cirka 50 år sedan. Det är därför intressant att studera övergången från universitet till arbetsliv 
då tidigare forskning pekar på att karriärval inte enbart visar sig vara ett enkelt val utan att det 
har en större, mer komplex innebörd som påverkas av flertalet faktorer. Tidigare forskning 
tyder på att social bakgrund, familjens position och sociala nätverk påverkar de val som görs 
(t.ex. Lidström, 2009; Lindblad, 2016; Sohl, 2014). Inga liknande studier har dock genomförts 
på just personalvetarstudenter. Det finns flertalet olika perspektiv inom detta varierande 
forskningsområde. Forskare inom det psykologiska fältet har främst fokuserat på individens 
personliga motivationsfaktorer. Forskare inom det sociologiska fältet har däremot valt att 
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fokusera på samhälls- och kulturella påverkansfaktorer. Denna studie kommer belysa 
relationen mellan social bakgrund och individers karriärval i likhet med det sociologiska 
forskningsfältet. 
 
Pedagogik behandlar de processer genom vilka människor formas i olika sammanhang. Till 
dessa hör bland annat; uppväxt, social miljö, fostran och kultur (UU, 2016-11-09). Det 
undersökta problemområdet ligger inom pedagogikens område då uppsatsen ämnar undersöka 
vilka faktorer som påverkar personalvetarstudenters val av framtida yrke med betoning på 
dess sociala omgivning. Vidare omfattas uppsatsen av en teori som baseras på att val är 
relaterade till dess uppväxt familj, omgivning och förutsättningar. Studien blir således 
relevant då den förmedlar information om arbetslivets utveckling genom att beskriva 
påverkansfaktorer vid individers karriärval. 
 
Studien baseras på personalvetarstudenter vid Uppsala Universitet. Personalvetarutbildningen 
finns på flera högskolor och universitet i olika delar av landet. De vanligaste huvudämnena är 
psykologi, sociologi eller pedagogik. Studenterna väljer ofta huvudområde beroende på vilket 
område de önskar arbeta inom vid avklarade studier (Jusek, 2010). Programmets popularitet 
har ökat generellt över landet och antalet examinerade har fördubblats under de senaste 10 
åren. I runda tal 25 000 personer tog ut en examen läsåret 2008/2009. Programmet är starkt 
kvinnodominerat då 8 av 10 personalvetare är kvinnor. Ytterligare är 7 av 10 kvinnliga 
personalvetare idag chefer på företag och myndigheter. I enlighet med Juseks undersökning 
(2010) så arbetar 2 av 3 personalvetare inom privat sektor där fokus ligger på konsultfirmor 
och företagstjänster. En personalvetares arbetsuppgifter består till stor del utav att rekrytera, 
avveckla och utveckla personal men såklart varierar uppgifterna mycket mer än så (Jusek, 
2010). Då programmet är så pass väletablerat och yrkesområdet blivit mer populärt blir det 
därför intressant att undersöka hur de studerande idag ser på sitt framtida karriärval. En annan 
intressant aspekt med att studera personalvetare mer ingående är att de kommer i sitt framtida 
yrke agera som en slags “karriärvalsutvecklare” där uppgiften kommer att bestå av att försöka 
förstå människor och samtidigt vägleda personalen på företaget mot likartade mål.  
 
Denna studie kommer således belysa Uppsala Universitets personalvetarstudenters framtida 
yrkesval och förklara detta i förhållande till deras habitus. Habitus kan beskrivas som ett 
samlingsnamn för individens sociala samspel, uppväxtförhållanden, möjligheter samt 
erfarenheter.  

1.1  Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att karaktärisera och förklara personalvetarstudenters framtida 
yrkesval. Förklaringen tar fasta på begreppet habitus som variabel. Det innefattar att 
individers val av utbildning och yrke kan förklaras av dennes uppväxtförhållanden, känslor 
och möjligheter. Syftet har konkretiserats genom följande forskningsfrågor:	
	

● Vilka karriärval strävar personalvetarstudenter mot?	
● Hur visar sig relationen mellan karriärval och personalvetares habitus?	 	
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2. Tidigare forskning 
Detta avsnitt ämnar till att presentera en forskningsöversikt inom det valda området. 
Inledningsvis presenteras forskning på både internationell som nationell nivå. Därefter 
redogörs relevanta empiriska studier som behandlar karriärval ur såväl ett socialt som 
kulturellt perspektiv.	

2.1 Introduktion till tidigare forskning 
För att påvisa en övergripande och mer koncentrerad överblick av skilda perspektiv består 
kapitlet av empiriska studier samt artiklar inom olika forskningsområden. Detta då 
forskningsområdena ofta visar sig i andra kontexter än den undersökta utgångspunkten. Den 
kontext som denna uppsats studerar är den framtida övergången mellan universitetsstudier 
och arbete för personalvetarstuderande. Liknande forskning är väletablerad internationellt, 
dessa studier fokuserar dock ofta på övergången från grundskola till stadigvarande arbete och 
har aldrig tidigare undersökt personalvetarstuderande. Forskningen har oftast en kvantitativ 
prägel där det, genom större mängd data, fokuseras på unga vuxnas utbildningsnivåer, 
arbetslöshet, tillfällen då individer kommer in på arbetsmarknad och så vidare (Roberts, 
2003). Dock har kvalitativa undersökningar blivit mer vanligt, se till exempel Lidström 
(2009), Lindblad (2016) samt Sohl (2014), där betoningen ligger på de ungas egna skildringar 
till deras val. 	
	
Den initiala utgångspunkten var att identifiera relativt modern forskning, dock framkom det 
att den mer moderna forskningen i stor utsträckning baserades på äldre studier. Därför består 
detta avsnitt av båda nyare men även äldre forskning inom det valda området. Sökandet 
fokuserades på att identifiera rapporter, avhandlingar, artiklar samt böcker som låg i linje med 
undersökningens syfte. Vidare har det kunnats urskilja ytterligare material i de referenslistor 
som undersöktes. Sökprocessen har utgått från uppslagsverk som Google Scholar, Uppsala 
Universitetsbibliotek och ERIC. De sökord som används i olika kombinationer är: careership, 
social reproduktion, karriärval, social mobilitet, klassresa, karriärvalsteori, education-to-
work transition och career choice. 	

2.2 Behov av grupptillhörighet och självförverkligande 
Forskare inom olika områden har varierande perspektiv vid förklaring av val. Forskare inom 
det psykologiska fältet utgår ofta ifrån individens roll som styrande variabel. Exempel på 
dessa är Maslows behovstrappa (1987) och Wagners (2003) teori om grupptillhörighet. Både 
inre och yttre motivation är, inom dessa teorier, en grundpelare där självförverkligande ofta är 
målet. Wagner menar att behovet av grupptillhörighet ofta leder till att individer gör val som 
gynnar deras position inom den slutna gruppen. Detta indikerar att individers egen vilja 
kommit att vara sekundär och fokus istället legat på att behaga de intressen som varit i linje 
med gruppens intresse. Vidare menar Wagner att personer styrs av den sociala kontexten och 
de maktrelationer som utspelar sig inom den. Exempelvis kan personer välja en utbildning 
som överensstämmer med föräldrarnas vilja i syfte att göra dem stolta. I annat fall hade 
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samma person möjligtvis hellre valt en helt annan utbildning men eftersom behovet att visa 
sig duktig och känna tillhörighet blir en styrande faktor kommer således valet att präglas av 
detta. Wagner menar att om det dessutom är viktigt för familjen att få höga betyg kommer 
detta att eftersträvas. Dessa prestationer kan kopplas till att individen har ett behov av 
grupptillhörighet i och med sitt ursprung. Individer strävar efter att inge ett gott intryck för att 
få en starkare tillhörighet inom gruppen den befinner sig i. Ett dåligt intryck kan således leda 
till ett oönskat utanförskap (Wagner, 2003). I likhet med Wagner menar Maslow (1987) att 
det finns ett inre behov och att dessa vill uppfyllas. Självförtroende, status och självrespekt är 
något som är viktigt för människor, vilket leder till att deras val präglas med detta i åtanke.	
	
Oavsett forskningsområde är forskare överens om att karriärval är ett val som påverkas av 
flertalet faktorer som individen inte alltid är medveten om. Valen sker således inte bara i 
relation till vad individen önskar och strävar efter utan påverkas också av känslor, 
uppväxtförhållande, normer och så vidare. Anledningen till att framföra olika synsätt på 
karriärval är för att belysa det faktum att habitus inte enbart behöver vara den styrande 
variabeln, det är däremot den utgångspunkten som denna undersökning kommer att utgå ifrån.	

2.3 Att nå sina karriärmål 
För att flytta fokus till de mer sociologiska förklaringsmodellerna har Lidström (2009) utfört 
en intervjustudie för att förstå den övergång mellan utbildning och arbete som unga vuxna 
gör. Lidström kom fram till att det är sociala relationer som påverkar människor vid beslut 
rörande utbildnings- och yrkesbanor. Lidström menar, utifrån sin forskning, att syskon och 
föräldrar står för en grundläggande del av de intervjuades identitet och påverkar deras 
möjlighet till att agera. Många av de intervjuade menar att familjen uppmuntrat dem vid 
utbildningsval medan andra menar att de varit kritiska till varför de valt som de valt. Andra 
påstår att de blivit formade av krisartade händelser (exempelvis skilsmässa, dödsfall eller 
sjukdom) men även att de blivit påverkade av den närmaste familjens intressen. Grundpelaren 
för unga vuxna vid karriärval är att ursprungsfamiljen agerar som en referens för deras egna 
karriärval. Vidare kunde Lidström identifiera olika mönster, vilka fungerar som strategier för 
att hantera de sociala och kulturella händelser som individen utsätts för i fråga om karriärval.	
	
Den mest framträdande slutsatsen var att den kontext som de unga växer upp i formar deras 
villkor och tillvägagångssätt i utbildning och arbete. Lidström (2009), i likhet med Hodkinson 
och Sparkes (1997), har en uppfattning om att människors val är delvis bundna till deras 
möjlighet och förutsättningar att göra vissa val men det är också är påverkat av individens 
habitus. Karriärval sker också i förhållande till det sociala rummet och de maktrelationer som 
utspelar sig där.	

2.4 Enkelt val eller komplex övergång? 
En forskare som uttalar sig om karriärvalet som en komplicerad process är Roberts (2003). 
Han menar att unga vuxnas övergång från skola till ett arbete är mer komplext än någonsin. 
Fler unga spenderar mer tid inom utbildningsväsendet för att vidareutbilda sig, samtidigt 
anammar fler också andra förberedelser för att säkra sin plats på arbetsmarknaden och för att 
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undvika den arbetslöshet som många unga någon gång hamnar i (Roberts, 2003). Dessa 
förberedelser kan till exempel vara arbetsmarknadsprogram eller ungdomsprojekt som syftar 
till att förbereda unga för det kommande yrkeslivet. Lidström (2009) menar att denna mer 
komplexa övergång ligger rotad i ett samhälle vars arbetsliv präglas av ökade kompetenskrav, 
fler utbildningsplatser, ekonomiska omvandlingar och framförallt en norm att utbilda sig och 
skaffa karriär.	
	
Detta mer moderna perspektiv på karriärval präglas av samhälleliga förändringar. Faktum 
kvarstår att unga vuxna idag, mer än någonsin, har högre krav på sig. Detta synsätt på 
karriärval är en viktig utgångspunkt för att förstå dess komplexa karaktär.	

2.5 Kapitalets vikt och påverkan på möjlighetshorisonter 
I Michael Lindblads (2016) avhandling poängterar han vikten av kapital och dess samspel i de 
sociala rummen. Kapital är ett begrepp som vi senare kommer redogöra mer för. I korthet kan 
man förklara det i förhållande till de sociala interaktioner vi människor utsätts för. Ett högt 
kapital innebär ofta hög status vilket skapar möjligheter att påverka saker och ting; samt 
formar vilka möjligheter en individ kan tänka sig (Bourdieu, 1993).	
	
I avhandlingen undersöktes de uppväxtförhållande som ungdomar med invandrarbakgrund 
hade samt dess påverkan på utbildning. Slutsatsen blev att de barn till föräldrar som har en 
utländsk bakgrund i stor utsträckning inte ges samma möjligheter till att klara en utbildning 
vilket ofta leder till att de sällan slutför sina studier. Detta, menar Lindblad, beror på 
föräldrarnas avsaknad av utbildningskapital. Föräldrarna har inte någon kunskap om det 
svenska skolsystemet, ett lågt utbildningskapital samt bristande språkkunskaper vilket 
påverkar dess möjlighet att hjälpa till med läxor samt ge stöttning vid framtida skolval. Då 
utbildningskapitalet ansågs vara lågt bland de undersökta (30 av 40 personer hade ringa eller 
ingen utbildning) påverkade detta också dess sociala kapital. Det sociala kapitalet (exempelvis 
i form av ett rikt socialt nätverk) påverkas till stor del beroende på vilket yrke du har och det 
är svårt att skaffa ett arbete i det nya landet utan ett utbildningskapital och ett socialt kapital. 
Dessutom hade dessa föräldrar ett bristande ekonomiskt kapital då de förlorat sina bostäder 
och tillgångar vid migrationen. Dock kunde Lindblad dra slutsatsen att familjerna som flyr 
andra länder interagerar med varandra och “flyttas in” i café-och restaurangbranschen. Detta 
ger de ett nätverk som en del unga tar nytta av, trots att detta innebär en begränsad del av 
arbetsmarknaden.	
	
Den redovisade forskningen pekar på kapitalets vikt och hur barn påverkas av sina föräldrars 
kapitalstatus. Genom att ha ett högt kapital har du således större möjlighet att klara din 
utbildning och få “rätt” styrning vid karriär- och utbildningsval.	

2.6 Snedrekrytering och klassresenärer 
En intressant aspekt av karriärval är att förstå bakomliggande faktorer till varför människor 
från början söker sig till universitet och högskola. Ett perspektiv på detta kan vara att 
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individers tillhörda samhällsklass påverkas det framtida yrkesvalet. Detta benämns som en 
snedrekrytering mellan samhällsklasser.	
	
Snedrekryteringen till högre studier i Sverige analyseras utifrån Erikson och Jonssons (1993) 
Ursprung och utbildning. I studien framkommer det att de lägre samhällsklasserna är 
underrepresenterade på ett antal högre utbildningar medan de människor som tillhör de högre 
samhällsklasserna är betydligt fler. Detta kallar Erikson och Jonsson (1993) för 
snedrekrytering. De faktorer som ligger till grund för denna snedrekrytering är föräldrarnas 
samhällsklass, utbildningsnivå och ekonomiska förhållanden. Föräldrarnas egen 
utbildningsnivå är, i enlighet med Erikson och Jonsson, den mest avgörande faktorn bakom 
snedrekryteringen. Vidare påvisar de att ca 70 procent av de studerande hade minst en 
förälder med en högre utbildning (Jfr. Öhlin, 2010). Undersökningen gjordes främst på 1970- 
och 80-talen och dessa skillnader avtar mer och mer. Denna förbättrade fördelning kan ha att 
göra med att fler barn inom arbetarklassen valt att söka sig vidare till högre studier. Trondman 
(1994) genom Hilding (2011) benämner klassresenärer som en individ som kommer från en 
familj med en viss klass och senare övergår till en annan klass. Till exempel kan en person ha 
växt upp i en familj som är lågutbildade och låginkomsttagande men då själv utbildar sig 
byter social position till en högre.	
	
En annan förklaring till snedrekryteringen kan visas i Hedvig Ekerwalds (1983) studie “Den 
intelligenta medelklassen” som berör social bakgrund och studieresultat. Hennes teori baseras 
på att intelligensen har en betydande roll för den sociala snedrekryteringen. Hon menar att 
arbetarklassen och medelklassens intellektuella nivå skiljer sig åt och att detta sedan överförs 
på barnen då deras uppfostran i medelklassen gör att de tänker mer intelligent (agerar mer 
strategiskt i sina handlingar). Detta förklaras genom att barnens intelligens påverkas av 
föräldrarnas uppfostran, yrke samt samhällsklass. Som ett resultat så lyckas barn inom 
medelklassen bättre i skolan och når i högre grad en högre utbildning.	
	
Denna forskning påvisar hur olika samhällsklasser fördelar sig på det akademiska fältet. I 
regel har de flesta som söker sig till en akademisk bakgrund ofta en eller två föräldrar som 
själva besitter en utbildning. Detta kan bero på att föräldrarna har påverkat individen både 
intelligensmässigt men även vad gäller uppfostran. Vidare finns det personer som bryter sig 
från dess ursprungliga klass och övergår till en annan, högre klass. Detta avsnitt blir relevant 
då undersökningen behandlar de individer som går en utbildning och hur uppväxtförhållanden 
kan komma påverka framtida yrkesval.	

2.7 Erfarenheternas påverkan vid karriärval 
En annan sociologisk forskare, vid namn Mark L. Savickas (2002) baserar sin teori “The 
theory of career construction” utifrån Donald E. Supers modell som behandlar karriärvalets 
förhållande till individens egna erfarenheter och dess sociala process. Han menar att karriären 
konstrueras genom individens sociala kontext samt grundas i de sociala relationer, åsikter och 
förväntningar som de omges av. Savickas menar även att individer har en roll i samhället som 
de måste förhålla sig till. I likhet med Bourdieu (1990), som ytterligare behandlas under 
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teoriavsnittet, menar han att karriärval sker i förhållande till olika påverkansfaktorer. Detta 
kan till exempel ha sin grund i föräldrarnas bakgrund, individens egen utbildning, 
självuppfattning etcetera. Savickas menar att självuppfattningen förändras beroende på 
individens livs- och arbetserfarenheter.	
	
De utvecklingsmöjligheter som ter sig inom yrkesförloppet och hur dessa möjligheter visar 
sig i praktiken, benämner Savickas (2002) som yrkesmässig självuppfattning. Det är dels de 
individuella aspekterna som påverkar hur denna självuppskattning utvecklas men också det 
sociala sammanhanget som hen befinner sig i. Sammantaget menar Savickas genom sitt 
begrepp developmental contextualism (utveckling i sammanhanget) att individer utvecklas 
genom sitt sammanhang och att det påverkar val som görs. Detta innebär att människan 
formas genom samhället, här och nu, och socialiseras därefter in i det (Savickas, 2002).	
	

2.8 Sammanfattning av tidigare forskning 
Att flera olika forskare ser på karriärval som något som sker i förhållande till individens 
sociala omgivning, bakgrund och erfarenheter blir tydligt utifrån denna presentation av 
tidigare forskning. Definitionerna på dessa processer och fenomen är många men skiljer sig 
egentligen inte så mycket åt utan liknar mer eller mindre varandra.	
	
Det som har påvisats genom denna litteraturgenomgång är att kunskapsstoffet kring 
påverkansfaktorer vid val (karriärval) är brett. Forskare menar i sin helhet att 
påverkansfaktorerna både kommer från yttre faktorer, som föräldrarnas önskan och 
strukturella förhållanden, och inre faktorer, som viljan att behaga andra och individens egna 
känslor. Miljö, maktspel samt sociala sammanhang är centrala faktorer med många olika 
definitioner som genomsyrar forskningen kring detta område. Det kan utläsas att övergången 
från skola till arbete är ett relativt välstuderat område vars perspektiv mer och mer börjar 
fokusera på individens egna utsagor och upplevelser kring detta. Dock finns det bristande 
kunskap om de faktorer som påverkar individers karriärval vid specifika utbildningskontexter. 
Därför har det, i denna studie, valts att undersöka Personalvetarprogrammet vid Uppsala 
Universitet. Då programmet är så pass väletablerat och yrkesområdet blivit mer populärt blir 
det därför intressant att undersöka hur de studerande idag ser på sitt framtida karriärval.	
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3. Teori 
För att förklara personalvetares karriärval behöver studien precisera vilka faktorer som kan ha 
en inverkan. Studien kommer att styras av en av oss konstruerad typologi över studenternas 
karriärval för att sedan förklara dessa olika typer av val med utgångspunkt i individers habitus 
och kapital. Typologin omfattar en karaktärisering av studenternas handlingsmönster för att 
sedan kunna förklara deras karriärval beroende på detta samt diskutera dess påverkan. Dessa 
begrepp kommer behandlas i detta kapitel för att kunna synliggöra studiens förklarande 
perspektiv. 	
	
I tidigare avsnitt (se kapitel 2) presenterades forskning gällande karriärvalets många 
dimensioner och dess påverkansfaktorer. Tidigare forskning tyder på att social omgivning, 
uppväxtförhållanden och klasstillhörighet påverkar människors karriärval och det anses 
därmed relevant att använda teorier som utgår från liknande principer. De valda teorierna 
kommer således att ha sin utgångspunkt i karriärvalets påverkansfaktorer.	
	
Då personalvetarstudenter, inom en snar framtid, står inför en brytpunkt där de ska 
introduceras till arbetslivet blir det relevant att utgå ifrån en teori som behandlar detta 
fenomen. Hodkinson och Sparkes (1997) belyser detta i sin teori om karriärval, även kallad 
”careershipmodellen”. Teorin baseras på Pierre Bourdieus (1990) teori om habitus, fält och 
kapital. Habitus innebär individens egna värderingssystem som ofta påverkar dess handlingar, 
val och agerande i olika situationer. Inledningsvis kommer Hodkinson och Sparkes teori att 
redogöras och sedan presenteras en teori om social reproduktion som en ytterligare 
förklarande variabel till varför val görs och hur dessa kan förklaras.	

3.1 Karriärvalsteori  
Hodkinson och Sparkes (1997) förklarar karriärval utifrån ett sociologiskt perspektiv med sin 
teori “Careership”. Utgångspunkten i teorin benämns utefter tre grundläggande dimensioner 
som tillsammans förklarar hur olika individers beslutsfattande tar form. Dessa tre dimensioner 
agerar som modellens beståndsdelar; 1) Att handlingshorisonter påverkar vad individen ska 
sträva emot, inom vilket individen har ett pragmatiskt-rationellt beslutsfattande. 2) Individens 
interaktioner med andra inom utbildningsfältet där olika människor som besitter olika kapital 
strävar efter att uppnå sina mål. 3) Livet består av mönster som innefattar vändpunkter och 
rutiner vilka tillsammans bildar livskarriären.	
	
Pragmatiskt-rationellt beslutsfattande 
Hodkinson och Sparkes (1997) menar att karriärvalen formar och utvecklar individers habitus 
likväl som de sker i enlighet med det befintliga tillståndet. Karriärval är således en del av 
individers sociala och kulturella bakgrund. Vidare menar de att samtliga beslut till viss del 
alltid är pragmatiska men att de också påverkas av egna känslor. Det vill säga att våra val 
styrs utifrån vårt eget habitus. En annan viktig del av beslutsfattandet, för Hodkinson och 
Sparkes, är individens möjligheter att ta ett beslut. Detta kan uttryckas som den första 
dimensionen i teorin som innebär att individens beslutsfattande är inom ramen för det som är 
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synligt. Det kan liknas som en handlingshorisont och utifrån den kan individen agera. 
Individens kön, habitus, etnicitet och klass påverkar vad som är synligt i denna 
handlingshorisont. Hodkinson och Sparkes menar således att individens habitus är en del av 
personligheten tillsammans med de strukturella möjligheter som individen befinner sig i. 
Handlingsmönster och beslutsfattande är en del av individens habitus och spelar stor roll i det 
framtida karriärvalet. Det kan te sig strategiskt, det vill säga i syfte att nå ett mer långsiktigt 
mål, eller tillfälligt utifrån det som passar den situation som individen befinner sig i. Beroende 
på individens habitus är dess beslutsfattande och handlingsmönster olika. 
	
Interaktioner med andra inom utbildningsfältet och karriärförlopp som rutiner	
Den andra dimensionen förklarar hur individens beslut påverkas genom att interagera med 
andra. Exempel på detta kan vara interaktioner med familj eller via en utbildning. Dessa olika 
individer på utbildningsfältet har olika mycket symboliskt kapital; socialt, kulturellt och 
ekonomiskt. Detta betyder att statusen ser olika ut på dessa utbildningsfält (Hodkinson & 
Sparkes, 1997) vilket kommer vidare illustreras i nästa avsnitt (se 3.2).	
	
Brytpunkter och rutinmässiga erfarenheter	
Hodkinson och Sparkes baserar inte endast sin teori om karriärutveckling utifrån mönster som 
knyts samman av kön, utbildningsnivå, klass och olika bakgrunder. Istället ses 
karriärförloppet som en del av “rutinmässiga erfarenheter” där individen måste stå inför en 
brytpunkt inom vilken den måste omvärdera och åter bedöma sin situation. Det är i dessa 
sammanhang som ett karriärförlopp sker (Hodkinson & Sparkes, 1997). En sådan brytpunkt 
kan exempelvis vara när individen går från utbildningen till arbetslivet som omfattas av den 
tredje dimensionen i deras teori.	
	
Dessa dimensioner beskriver således den process som karriärvalet innebär. Hodkinson och 
Sparkes (1997) menar att individer handlar utifrån de möjligheter de har i deras 
handlingshorisont och att detta därmed är en förutsättning för att val ska kunna tas. I det 
sociala rummet sker ständiga maktspel varpå dessa används för att nå karriärmål. Slutligen 
betonar Hodkinson och Sparkes att individer ständigt ställs inför vändpunkter utifrån val tas.	

3.2 Habitus och kapital  
Karriärvalsteorin bygger på Bourdieus huvudsakliga begrepp: habitus och kapital. För att 
beskriva habitus kan man se det som en form av kollektiv livsstil där de som delar ett särskilt 
habitus har ett sätt som de för sig på (Hilding, 2011). Individer med liknande habitus förhåller 
sig på ett liknande sätt till vissa bestämmelser gällande deras tankesätt, tycke och smak. 
Vidare kan habitus beskrivas som ett nät av olika regler som följaktligen berättar för individen 
vilka sociala handlingar som är önskvärda och icke önskvärda, möjliga eller icke möjliga 
etcetera (NE 2016; Lidström 2009). Habitus är det bagage som en individ har med sig in i 
olika sociala rum och formar dels hur de kommer att agera inom ramen för dessa, dels vilka 
möjligheter och visioner de föreställer sig. 	
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Broady (1998) menar att Bourdieus sociologi skiljer sig mot den klassiska amerikanska/tyska 
synen. En grundläggande faktor inom de allmänna socialisationsteorier är att det finns normer 
i samhället som människor måste förhålla sig till. Därigenom beter man sig utifrån den sociala 
kontext man befinner sig i. Bourdieu, å andra sidan, menar att det är systemet av dispositioner 
som gör att personer beter sig på ett visst sätt. Social reproduktion innebär således att val 
reflekteras utifrån den sociala kontexten, habitus. Öhlin (2010) menar att det är tio gånger så 
stor chans att en individ tar en universitets/högskoleexamen om denne är barn till föräldrar 
med akademisk bakgrund. Exempelvis framgår det av SCB (2012) att personer med föräldrar 
som inte har en akademisk bakgrund i högre grad väljer bort en form av högre studier. Social 
reproduktion kan även visa sig när människor med en bakgrund av högre klass, skaffar sig en 
vana att befinna sig i denna privilegierade kultur och där individer med en bakgrund som inte 
har en lika sofistikerad bakgrund inte trivs i kultiverade miljöer som på operan eller teatern 
(Bourdieu, 1990).	
	
Bourdieus teorier om habitus innefattar också olika maktspel inom de sociala rummen. 
Bourdieu förklarar dessa maktspel samt innehavet av makt med hjälp av begreppet kapital. 
Kapital kan förklaras som de av andra uppfattade värdefulla egenskaper en person besitter 
inom ramen för en social situation (eller ett samhälle). Dessa egenskaper värderas av 
individens sociala krets och kulturella sammanhang. Vidare kan man se dessa egenskaper som 
ett sätt skapa inflytande. De kapital som kommer att tas upp i denna studie är: ekonomiskt 
kapital, kulturellt kapital, symboliskt kapital samt socialt kapital som är verksamma inom vårt 
moderna samhälle.	
	
Symboliskt kapital	
Denna form av kapital innebär den möjlighet som en individ har att påverka i sociala 
sammanhang utan att behöva ta till fysiska eller ekonomiska åtgärder. Det är således 
människans kapacitet till att driva igenom sin vilja som belyser dennes symboliska kapital. 
Hilding (2011) beskriver att ett högt innehav av ekonomiskt och kulturellt kapital generellt 
kan generera ett högt anseende, status och påverkansmakt. Detta innebär att individens 
tillgång, till exempelvis pengar, gör att hen bedöms på ett visst sätt av dess omgivning om hen 
således är i ett sällskap där pengar är något som är önskvärt. Hilding (2011) menar att det 
således kan vara en kunskap, ting eller vad som helst som i en specifik situation tillskrivs 
värde. Symboliskt kapital är med andra ord egentligen inget eget kapital utan individens 
kapacitet att inneha makt i specifika situationer. Det vill säga när övrigt kapital blir till makt.	
	
Kulturellt kapital	
Hilding (2011) refererar kulturellt kapital som en underkategori till symboliskt kapital för att 
de till viss del går in i varandra. För att göra detta kapitel mer strukturerat valdes dock att 
separera dessa.	
	
Kulturellt kapital har tre olika manifestationer, den första formen syftar till de tillgångar 
personen besitter i objekt. Hilding tar som exempel att detta kan visa sig i symboler som 
innebär en form av status, böcker eller andra materiella ting som personen bär och som 
förknippas med en viss status. Den andra manifestationen visar sig i individens habitus. Det 
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vill säga stil, vanor, beteende och annat i förkroppsligad form. Den tredje manifestationen 
avser examina. Detta kan vara allt som innebär en form av tecken som påvisar individens 
kunskap, ställning och rang (Hilding, 2011). Kulturellt kapital kan vidare förklaras som ett 
handlande på ett sätt som i Sverige betraktas som ett finkulturellt handlingssätt. Bourdieu 
(1993) menar att detta används för att nå framgång inom bland annat utbildningsfältet. Detta 
bidrar således till en bredare kännedom inom olika ämnesområden. Detta kan definieras som 
en resurs för att få en högre status vid sociala sammanhang genom att den frambringar en 
högre allmänbildning.	
	
Ekonomiskt kapital:	
Det ekonomiska kapitalet, enligt Hilding (2011), benämns ofta som något materiella ting, 
pengar eller sådant som kan värderas i pengar. För att studera en utbildning kan detta ses som 
ekonomiskt kapital beroende på hur individen väljer att indirekt omvandla utbildningen till 
pengar (genom ett framtida arbete). Detta beror då inte bara på utbildningen och dess karaktär 
utan påverkas av flera kapital som individen måste besitta för att genom sin utbildning öka sitt 
ekonomiska kapital. Han beskriver att personens förmåga att omvandla använda sin examen i 
ett arbetsliv och samhället är avgörande för att detta ska kunna ske.	
	
Socialt kapital:	
Detta kapital kan kortfattat beskrivas som individens sociala nätverk. Detta nätverk är dock 
endast ett kapital om det kan användas för att uppnå sina mål eller syften med att ha ett socialt 
kapital. Hilding menar att endast känna personer som inte är gynnsamma i dess karriär är 
således irrelevant.	
	
En viktig aspekt med kapital är att den till viss del kan ärvas, Hilding (2011) menar att ett 
barn till en akademikerfamilj redan har en relation till utbildningssystemet och således också 
har ett högre utbildningskapital. Vidare nämns att detta också påverkar utbildningens sociala 
rum då individens föräldrar med stor sannolikhet besitter akademiska titlar som gör att 
människor ser på dem på ett visst sätt. Hilding påvisar detta genom ett exempel där en 
läkarfamilj ses på ett annorlunda sätt än en familj där föräldrarna är lågutbildade. Ytterligare 
ges individen också ett kulturellt kapital i detta sammanhang, hen vet vilka kläder som passar 
sig, hur man förhåller sig under föreläsningar, hur man tilltalar professorer på ett sätt som 
klassresenärer inte är lika bekanta med etcetera.	

3.4 Teoridiskussion 
Karriärval kan benämnas som en livslång process där karriärutveckling är sammanvävd med 
individens livsutveckling. Denna process kan förklaras som att individens samverkan 
tillsammans med den sociala kontexten, samhället, utbildningsprocessen och arbetslivet. 
Hodkinson och Sparkes (1997) menar att individen formas genom det sociala och kulturella 
samhället. Individen kan genom dessa sammanhang, sociala och kulturella, sätta på sig 
“glasögon” för att se på sin omgivning och kan utifrån denna syn få ett handlingsmönster. 
Hodkinson och Sparkes modell kan därför summeras genom att unga vuxnas karriärval 
påverkas av egna erfarenheter från arbetslivet, råd från vänner och familj, praktiska beslut, 
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känslor, när individen har en möjlighet till förändring, familjens bakgrund och kultur. Vidare 
kan vi se att Hodkinson och Sparkes menar att habitus påverkar individen att fatta pragmatiskt 
rationella beslut, det vill säga beslut som är bundna till en kontext och därför inte kan skiljas 
från individens bakgrund. Då studien ämnar förklara personalvetarstudenters framtida 
karriärval har den preciserats utifrån faktorer som agerar påverkansfaktorer vid karriärval. En 
av dessa påverkansfaktorer är individens handlingsmönster och beslutsfattande (Hodkinson & 
Sparkes 1997). Genom att studera varierande handlingsmönster kan olika slags 
karriärvalstyper etableras och extraheras utifrån en samling svar från många individer.  
 
Teorin förankrar förklaringen med utgångspunkt i Bourdieus begrepp, habitus. Bourdieu 
(1990) benämner kapital som en del av individers habitus. Kapitalbegreppen bör hanteras med 
en viss försiktighet vid analys och förståelseskapande av maktspel mellan olika klasser. Detta 
då olika egenskaper är mer eller mindre önskvärda klasserna emellan. Det finns således en 
risk att kapitalen inte längre agerar kapital utan endast som en sammansättning av egenskaper 
vilka blir helt onödiga i förhållande till det mål individen försöker nå. Med detta i åtanke 
kommer studien inte referera till kapitalbegreppen som konstanta, istället används de för att 
identifiera eventuella maktspel som kan utläsas.  
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4. Kvantitativ metod 
Studien utgår från en deduktiv ansats vilket innebär att studien förankras i redan existerande 
teorier. Teorierna behandlar samband mellan särskilda premisser och deras utfall samt söker 
testa dessa på ett avgränsat fall (Bryman, 2011; Thomassen 2007). Denna studie undersöker 
sambandet mellan studenters val av karriär och habitus, där habitus ses som den förklarande 
variabeln. För att undersöka vilka faktorer som personalvetare anser attraktivt och lockande 
på sin framtida arbetsplats har forskningsmetoden valts därefter. Då studien avser undersöka 
en större målgrupp, i detta fall samtliga personalvetarstudenter vid Uppsala Universitet, 
valdes en kvantitativ metod i form av enkät. En kvantitativ forskningsmetod begränsar 
studiens möjlighet till insikt för bakomliggande faktorer. Detta innebär att inga följdfrågor 
kan ställas vilket således kan försvåra graden av förståelse (Bryman, 2011). En alternativ 
lösning på detta hade varit att göra en enkätstudie som kompletterats av intervjuer, för att inte 
utesluta kvalitativa metodansatser helt. Då ämnet redan är väl studerat och med mycket 
material att tillgå blir det således mer relevant att använda en kvantitativ metod med 
utgångpunkt i deduktiv ansats (se kapitel 2). 	
	
Vid användning av enkät som metod kan det vara problematiskt för respondenterna att be om 
förklaringar gällande frågornas formuleringar (Bryman, 2011; Trost, 2012). Därmed 
författades frågorna med noggrant övervägande för att de skulle te sig lättförståeliga vilket 
således syftar till att minska eventuella missförstånd. För att ändock kunna besvara potentiella 
frågor angavs även tydlig kontaktinformation i enkäten. Frågorna formulerades på sådant sätt 
att de uppfattas intresseväckande men fortfarande behåller sin lättförståeliga karaktär, i 
enlighet mer Bryman och Trost rekommendationer. Detta då ointressanta frågor kan medföra 
risk att respondenten tappar tålamodet och därmed inte fullföljer enkäten.	
	
Då författarna gavs tillgång till mejladresser för de studenter som studerar 
personalvetarprogrammet med inriktning personal och arbetsliv blev valet att använda 
webbenkät naturligt. Trost (2012) menar att detta är ett bra tillvägagångssätt om mejladresser 
finns och om urvalsgruppen har tillgång till en dator, mobil eller dylikt. Genom detta 
tillvägagångssätt sparas tid och det blir betydligt lättare att sammanställa resultaten, istället 
för att posta enkäten och därefter samla in dem alternativt få dem tillbakaskickade. Nackdel 
med webbenkät är att det inte blir ett personligt möte och det kan bidra till att svarsfrekvensen 
blir lägre än förväntat. Ett personligt möte i form av en föreläsning eller liknande hade enligt 
Bryman (2011) kunnat ökat svarsantalet.	
	
Denna uppsats kommer att behandla habitus med fokus på sociala påverkansfaktorer och 
individens uppväxt.  Det kommer således inte att ingå en djupgående analys av kapital utan 
endast ge en tolkning av vad personalvetare kan inneha för kapital beroende på 
respondenternas ställningstagande vid olika påståenden. Urvalet kommer även att avgränsas 
till att undersöka studieobjektet personalvetarstudenter vid Uppsala Universitet. Detta för att 
det idag finns väldigt lite forskning om just personalvetarstudenter och deras mönster kring 
karriärval. Dessutom är det intressant att forska kring detta då personalvetare som profession 
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explosionsartat blivit ett mer attraktivt studie- samt yrkesområde. En viktig del av 
karriärvalet, och teorier som behandlar det,  är individers handlingsmönster. Därför bygger 
studien på en etablerad typlogi av studenterna utifrån deras beslutfattande. För att kunna 
särskilja olika handlingsmönster utformades frågan “Jag tänker mer strategiskt än luststyrt 
vad det gäller min utbildning och andra aktiviteter”. Beroende på om studenterna svarat “Ja” 
eller “Nej” placeras de in i en kategori. Denna gruppering valdes då de skiljer sig i sina 
handlingsmönster. Studien kommer således belysa vilka karriärval som 
personalvetarstudenter strävar mot beroende på dess typologi.  

4.1 Utformning av enkät 

Problematiken med att utforma en enkät är att se till att ha klara och tydligt formulerade 
frågor så att studiens problemfrågor kan besvaras i enlighet med Bryman (2011). Studiens 
kvalitet baseras på att respondenterna ska förstå de frågor som ämnas undersökas. Redan 
innan en enkät påbörjas bör syftesformuleringen och frågeställningarna vara färdiga så att 
forskaren tydligt kan formulera frågorna därefter (Ejlertsson, 2014; Trost, 2012). Enkätens 
utformning inleddes med att först urskilja vilka problemområden som fanns utifrån teori och 
för att därefter kunna specificera frågor som tydligt kan svara på dessa. Då studien ämnar 
undersöka ett relativt komplext område behöver frågorna formuleras utifrån existerande 
teorier om habitus och kapital. Detta då människan kan vara omedveten av exempelvis 
habitus påverkan eller innehavet av kapital. Familjebakgrund, framtida arbetsgivare, 
önskvärda faktorer och påverkan är de problemområden som uppkommit i denna studie. 
Dessa problemområden uppkom i och med att studien ämnar studera en personalvetares 
habitus och dess påverkan på framtida karriärval. 	
	
Enkäten bestod av 37 frågor som blivit uppdelade i 6 avsnitt där varje avsnitt behandlade 
varje problemområde förutom de 8 första frågorna som behandlar bakgrundsfrågor. Till 
skillnad från Ejlertsson (2014) har bakgrundsvariabler placerats först istället för sist, då 
studien baseras på att undersöka bakgrundsfaktorer hos individen. Det är dock viktigt att 
beakta risken med detta då respondenterna kan få intrycket att det är tråkigt och därefter välja 
att avbryta deltagandet. Dessa frågor behandlar variabler som kön, ålder, utbildning, studerar 
via program eller fristående samt tidigare studier och arbetslivserfarenhet. Den sista frågan 
under avsnittet var om respondenterna planerade att ta sin examen och arbeta inom HR. Detta 
var viktigt för studiens resultat då de som inte planerade att göra detta kunde exkluderas. 	
	
Något som var viktigt i enkätutformningen var att undvika öppna frågor i så stor utsträckning 
som möjligt för att tolkningen ska bli så konkret som möjligt och för att undvika att frågorna 
ska tolkas på fel sätt. Vid enstaka tillfällen finns dock öppna frågor som följdfråga för att 
respondenterna skulle ha möjligheten att komplettera svaren med ytterligare information 
(Ejlertsson, 2014). Huvudsakligen bestod enkäten av så kallade stängda frågor för att få en så 
hög kvalitet på undersökningen som möjligt, samt för att underlätta analys av resultaten i 
förhållande till varandra (Bryman, 2011). Frågornas karaktär utgår främst utifrån en 
likertskala som innebär att respondenten får ta ställning till påstående som stämmer helt, 
stämmer delvis, stämmer lite, stämmer inte alls och vet ej/vill ej svara. Enkäten utformades i 
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enlighet med Brymans (2011) rekommendationer om att ha tydligt formulerade frågor samt 
sträva efter en kort och koncis enkät. Frågorna hade därför redan konstruerats i syfte att 
undersöka specifika variabler för att undgå frågor som inte är nödvändiga. Vidare utformades 
frågorna på ett lättförståeligt sätt för att undvika att respondenterna tröttas ut. I enlighet med 
Trost (2012) och Bryman (2011) har enkäten designats utifrån förhoppningen att generera en 
eventuell högre svarsfrekvens. 	
	
I enkätens slutskede formulerades även ett missivbrev som ämnade till att förklarade enkätens 
syfte och resultatets användningsområde. Vidare delgavs även information om varför denna 
person önskas besvara enkäten. Dessutom informerades det att deltagandet var frivilligt och 
att respondenterna kunde välja att avbryta enkäten närsomhelst. Vidare valdes, efter Trosts 
(2012) angivelser, att ha missivbrevet på första sidan av enkäten för att informationen inte ska 
glömmas eller tappas bort. Respondenten kunde dessutom återgå till missivbrevet för att finna 
information eller tillgå kontaktuppgifter till enkätansvariga. En annan viktig aspekt vid 
utformning av brevet är att de endast ska innehålla relevant information. Trost (2012) menar 
att ett för långt brev kan avskräcka respondenten till att svara.	
	
För att ta reda på om det fanns några otydligheter eller vaga formuleringar genomfördes en 
pilotstudie utifrån fyra respondenter. Detta ligger i linje med Ejlertssons (2014) resonemang 
angående respondenternas eventuella tendenser att uppfatta frågorna felaktigt eller annorlunda 
i relation till hur dessa operationaliserats. Pilotstudien genererade således i att en handfull 
frågor förklarades eller förtydligades med exempel för att minimera eventuella 
missuppfattningar. Slutligen medförde pilotstudien även att ytterligare ett svarsalternativ 
adderades, där respondenten fritt kunde besvara frågorna utan fasta svarsalternativ. 	

4.2 Urval och population 
Studiens population utgörs av studenter i Uppsala med mål att ta ut en examen inom personal 
och arbetsliv. Undersökningen inkluderar även de som studerat fristående kurser i och med att 
studien blivit för liten om den omfattas av endast programstudenter. För att kunna försäkra 
om att samtliga strävar emot att ta ut en examen inom det valda området valdes en 
kontrollfråga in för att exkludera de som inte ligger i linjer med studiens syfte, det vill säga de 
som inte planerar att ta en examen inom personal och arbetsliv.	
	
För att få tillgång till de studentmejladresser som behövdes för att skicka ut enkäten 
kontaktades programmets administratör. Författarna fick tillgång till 277 studenters 
mejladresser som år 2016 var inskrivna på personalvetarprogrammet. För att sedan nå de 
studenter som studerar fristående kurser publicerades enkäten med missivbrev på Facebook-
sidor som är tillägnade personalvetarstudenter i Uppsala. Då dessa Facebook-sidor kan 
innehålla personer som redan har avklarat studier eller har bytt studieinriktning valdes det att 
inkludera en kontrollfråga som innebar att respondenten fick ta ställning till huruvida hen har 
som mål att ta examen inom Personal och Arbetsliv samt arbeta som personalvetare. 	
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Den valda metoden för urval har en tendens att inte nå samtliga studenter i Uppsala som har 
som mål att ta examen inom personal och arbetsliv samt praktisera som personalvetare då det 
är flertalet studenter som läser fristående kurser men som inte är aktiva i olika Facebook-
grupper. Detta skulle kunna lösas genom att författarna fått tillgång till mejladresser till de 
som läser fristående kurser inom ett av huvudområdena; pedagogik, sociologi eller psykologi. 
Dock hade detta inte omfattas av de som läser fristående kurser och för tillfället läser något 
som inte omfattas av ett huvudområde, ex ekonomi eller arbetsrätt. Målet var, som nämnt, att 
nå samtliga personalvetare i Uppsala. Dock blev detta svårt på grund av ovan nämnda skäl. 
Metoden som urvalet karaktäriseras av är således ett bekvämlighetsurval av populationen: 
studenter som läser till personalvetare 2016. Urvalet är icke-slumpmässigt, i enlighet med 
Trost (2012), då författarna har riktat sig mot den valda populationen med bakgrund till 
undersökningen syfte.	

4.3 Forskningsetik och etiska övervägande 
Trost (2014) menar att forskningsetik är en viktig del av uppsatsskrivandet då uppsatsen 
kommer att bli publicerad och eventuell användbar inom yrkesverksamheter. Han menar att 
de etiska överväganden främst handlar om forskarens eget beteende i förhållande till den 
skrivna uppsatsen. Det är viktigt att respektera andra människor samt påvisa omdöme för dess 
välmående. Vidare, menar Trost (2014), att de etiska reglerna ofta sätter en ram inom vilken 
man kan driva sitt eget intresse utan att göra ett etiskt övertramp. Vetenskapsrådet (2002) 
nämner fyra forskningsetiska riktlinjer som är styrande för forskning inom humanistisk och 
samhällsvetenskaplig publicering. Dessa är: samtyckeskravet, nyttjandekravet, 
informationskravet och konfidentialitetskravet. 	
	
Med detta i åtanke har studien planerats för att hålla den inom de etiska riktlinjerna. De som 
deltagit i undersökningen har blivit informerade om att det är helt frivilligt att delta och att 
deltagandet är anonymt. Länken till enkäten skickades dels via mejl men publicerades också 
på Facebook-grupper som är tillägnade personalvetarstudenter i Uppsala. Mejladresserna som 
fick att tillgå var studenternas studentmejl och får användas i studiesyfte. 	
	
Första sidan i enkäten, som tidigare nämnts, informerade de deltagande om studiens syfte i 
korthet samt att resultatet kommer att analyseras och publiceras, detta trots att Jacobsen 
(2002) höjer ett varningens finger att avslöja studiens syfte då det kan förändra 
respondenternas uppträdande. För att dock försäkra att studien följer de etiska riktlinjer valdes 
att dela denna information. Vidare informerades deltagarna i studien om att författarna inte 
kommer att kunna ändra eller ta bort enskilda svar som har publicerats då svaren är anonyma. 
Det stod också skrivet till vilka som enkäten riktar sig emot samt hur man kan komma i 
kontakt med oss författare vid eventuella frågor. Slutligen hade samtliga frågor ett 
svarsalternativ där respondenten hade ett alternativ att välja “vet ej/vill ej svara”. 	

4.5 Validitet och reliabilitet  
Reliabilitet, enligt Ejlertsson (2014), ska spegla studiens pålitlighet och dess tendens att kunna 
reproduceras med samma utfall. För att eftersträva en hög reliabilitet formulerades flera 
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frågor som mäter liknande fenomen. Detta för att författarna sedan ska se ett konsekvent 
resultat, det vill säga att respondenten har svarat mer eller mindre likartat i frågor som mäter 
ett liknande fenomen. Vidare användes test-retest-metoden på de respondenter som deltog i 
pilotstudien. Detta innebar därmed att respondenterna inledningsvis besvarade enkäten och 
därefter svarade på den igen en dag senare utan att några ändringar gjorts. Sedan kunde 
överensstämmelsen mellan de olika tillfällena studeras. Ejlertsson förespråkar denna metod 
och menar att en studie har hög reliabilitet om respondenterna i stora drag ger samma resultat. 
Författarna kunde se att resultatet överensstämde till stor del mellan de olika tillfällena.  	
	
Strävan mot hög validitet har genomsyrat studien från det att enkätfrågorna först 
konstruerades. Frågorna utgick samt skedde i relation till problemformuleringen samt den 
valda teorin för att kunna mäta det som studien avser att mäta (Trost, 2014; Bryman, 2011; 
Ejlertsson, 2014). Genom en pilotstudie kunde det samlas in kommentarer från 
respondenterna och vidare kunde enkätfrågorna omformuleras. De frågor som ansetts vara 
otydliga kompletterades med en förklaring samt, i vissa fall, ett exempel för att 
respondenterna skulle kunna ta ställning. Detta för att minimera uppkomsten av missförstånd. 
Vidare kunde författarna utläsa resultatet av pilotstudien för att se om de ligger i relation till 
de problemfrågor som har konstrueras. Dessutom valde författarna att kontrollera resultatet 
som matats in och kodats i PSPP ett flertal gånger för att försäkra att dessa hade kodats rätt.	

4.6 Distribuering och bearbetning av enkät 
Enkäten skickades ut 2016-11-07 till sammanlagt 277 studenter via mejl. Samma dag 
publicerades enkäten, med missivbrev, på relaterade Facebook-sidor. Författarna valde att 
skicka ut en påminnelse en vecka senare, 2016-11-14, för att undvika irritation men 
fortfarande försäkras om en hög svarsfrekvens (Trost 2012). Då svaren som publiceras är 
anonyma blir det omöjligt att se vilka som har svarat på enkäten och vilka som inte har det. 
Därför skickades en påminnelse ut igen till samtliga. I påminnelsen uppmanades de att 
besvara frågorna så fort som möjligt. För att motivera detta framhävdes vikten av varje 
besvarad enkät och dess betydelse för studiens resultat. Slutligen avslutades påminnelsen med 
att meddela att de som redan besvarat enkäten kan bortse från detta så att inte samma student 
ska göra enkäten en gång till. 	
	
Enkäten stängdes ner efter två veckor, 2016-11-21. Då hade sammanlagt 105 svar kommit in. 
Utifrån dessa valdes att exkludera fyra stycken från resultatet då de inte besvarat 
“kontrollfrågan” med ett ja. Detta resulterade i 101 personer efter exkludering varav 73 
stycken kvinnor och 27 stycken män samt 1 som ej identifierar sig som varken man eller 
kvinna. Resultatet pekar på en stor snedfördelning av kön vilket dock kan förklaras utifrån 
Juseks (2010) undersökning som påvisade programmet är starkt kvinnodominerat. De flesta 
som hade besvarat enkäten var kvinnor (N=42) mellan 19-24. 	
	
Efter att svarsperioden avslutats laddades svaren ner via Google Formulär till Excel. Vidare 
matades datan in i programmet PSPP, som är en gratis version av SPSS. Där omkodades 
datan till siffor för att kunna användas i programmet. Hänsyn togs till, innan kodningen 
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började, om det var av betydelse för hur kodningen skulle genomföras. Exempelvis kodades 
påståenden med svarsalternativ stämmer helt (1), stämmer delvis (2), stämmer lite (3), 
stämmer inte alls (4). Författarna tog även hänsyn till om det hade blivit ett felaktigt resultat 
om det istället hade kodats stämmer helt som en 4:a istället för en 1:a. Detta kontrollerades 
och resultatet indikerade på att det inte hade någon betydelse för analysen av datan. Vid 
redovisning har samtliga frågor av denna karaktär dikotomiserats till endast två värden. Vid 
omkodningen uppkom det vissa problem av frågorna 14, 17, 18 och 19 (se bilaga) då de 
uppmanade respondenten att markera minst tre svarsalternativ. Därför bestämdes att 
kodningen av dessa frågor skulle delas upp så att ett svarsalternativ kunde besvaras nominalt 
(det vill säga genom ja eller nej). 	
	
Frågorna 4,16, 21 och 32 valdes att exkluderas från resultatet då detta var frågor som besvarat 
antingen genom andra liknande formulerade frågor eller var endast ytterligare förklaringar 
som hjälpte författarna att förstå varför de kryssat i tidigare svarsalternativ. Då dessa frågor 
inte ansågs kunna besvaras eller analyseras valdes det att inte redovisa dessa i resultatet. 	
	
Den procentuella fördelningen av svarsalternativen valdes att redovisas i ett antal 
stapeldiagram där de empiriska resultaten baserades på personalvetarnas familjebakgrund, 
önskvärda framtida arbetsplatser samt fördelningen mellan önskvärda faktorer utifrån 
typologin. Vidare valdes det att använda stapeldiagram vid jämförelser av de olika “typerna” 
för att påvisa olikheter mer visuellt tilltalande. Resultatet från frågan “För mig är det viktigt 
att inneha en chefsposition” valdes att redovisas i cirkeldiagram för att sätta de i sammanhang 
till det totala urvalet inom den specifika typologin. Frågorna som berörde studenternas 
upplevelse av påverkan (33, 34, 35, 37) redovisades genom att påvisa medelvärdet samt 
standardavvikelse i syfte att kunna ställa de olika graderna av påverkan emot varandra. Vid 
analys av samband och korrelation har en parametrisk korrektion utförts och redovisats i form 
av Pearson´s R Correlation. R i denna studie kommer att betyda sambandsmåttet Pearson’s R 
och P kommer att innebära signifikansen. 	

4.7 Generalisering 
Då urvalet är ett bekvämlighetsurval kan resultatet inte generaliseras till en större population. 
En anledning till att det inte kan generaliseras till en större population är för att programmet i 
Uppsala skiljer sig från programmet i andra städer. Det är olika människor vars bakgrund kan 
skilja enormt mycket beroende på ort och val av skola (Bryman, 2011). Detta kan heller inte 
generaliseras till övriga studenter i Uppsala då urvalet består av endast en liten del av den 
populationen samt en specifik utbildning vars studenter har ett övergripande gemensamt mål. 
Vidare kan resultatet inte heller generaliseras för hela populationen: personalvetarstudenter i 
Uppsala då det inte går säkra att våra respondenter har en maximal spridning. Det vill säga att 
de som är intresserade av ämnet, som exempelvis känner sig påverkade (eller inte) av sin 
familj, i högre grad besvarar enkäten än de som inte har reflekterat över fenomenet.  Dock kan 
resultatet förhoppningsvis ge en indikation på att ett liknande resultat kan uppstå utöver denna 
undersökning beroende på dess signifikansnivå. För att stärka den externa validiteten är det 
endast signifikansnivåer på minst 0,5 procent som redovisas som statistiskt säkerställda, dock 
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är dessa nivåer utvecklade för att generalisera ett sannolikhetsurval vilket innebär att detta bör 
mötas med försiktighet. Med andra ord kan författarna uttala sig samband och fenomen hos 
respondenterna men inte generalisera det (Bryman 2011). Vidare menar Bryman att resultatet 
från ett bekvämlighetsurval kan ställas i förhållande till en annan liknande forskning, på så 
sätt kan man göra andra kopplingar. Dessutom, menar Bryman, kan sådana undersökningar 
leda till vidare forskning inom området om det visar ett intressant resultat.	

4.8 Bortfall 
Tidigare har nämnts att en kontrollfråga används som var formulerad: “Du har som mål att ta 
en examen inom personal och arbetsliv samt arbeta inom HR-området.”. Genom denna fråga 
exkluderades 4 respondenter av totalt 105 stycken då dessa inte svarat ja på frågan. Detta 
gjordes för att kunna påvisa ett rättvist resultat. Dessutom för att säkerställa att personer som 
studerar fristående kurser och inte har som mål att bli personalvetare är exkluderade från 
resultatet. 	
	
Undersökningen omfattade bortfall både externt och internt. När det gäller externt bortfall så 
berör det de i den utvalda populationen som inte valt att besvara enkäten. Det interna 
bortfallet innebär att respondenten valt att inte svara på frågor i enkätstudien (Ejlertsson, 
2014). Dessa interna bortfall har valts att bedömas som de som svarat “Vet ej/ vill ej svara” 
inkluderat med respondenter som valt att inte kryssa i något svarsalternativ på en fråga. 	
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5. Resultat och analys 
Kapitlet kommer att utgå från att besvara undersökningens syfte samt frågeställningar som 
behandlar personalvetares val av utbildning och yrke samt hur detta kan förklaras genom dess 
habitus. Empirin från enkätundersökningen kommer att redovisas nedan. Vid benämning av 
personalvetare, personalvetarstudenter och studenter omfattas endast de som deltagit i 
undersökningen, det vill säga de 101 respondenterna.	
	
Inledningsvis presenteras generella drag i respondenternas karriärval och habitus, vidare 
kommer analysen att styras av en fördjupad typologi av studenters karriärval med förankring i 
vad studien ämnar undersöka. För att underlätta läsarens förmåga att urskilja samt förstå 
resultaten har vi valt att kombinera resultat och analys. 	
	
När författarna menar att resultatet är signifikant innebär det en signifikansnivå på högst 5 
procent. Detta innebär att resultatet är trovärdigt med 95 procent, P-värdet kommer således att 
vara högst 0,05. Denna signifikansnivå är fastställd som acceptabel inom 
samhällsvetenskaplig forskning (Jacobsen, 2002).	

5.1 Personalvetarnas klassbakgrund 
Detta avsnitt ämnar förklara personalvetarstudenters familjebakgrund för att kunna påvisa 
vilka faktorer som kan vara bidragande vid val av utbildning som sedan kommer att forma 
dess karriärval. Som tidigare nämnt är erfarenheter och tidigare val en stor bidragande faktor 
till de kommande valen och därför är det av vikt att förstå respondenternas erfarenheter och 
bakgrund för att kunna besvara frågeställningen “Hur visar sig relationen mellan karriärval 
och personalvetarstudenters habitus?” innan en typologi konstrueras. Habitus består av ett 
flertal faktorer och i detta avsnitt kommer familjebakgrundens påverkan samt 
utbildningskapitalet att behandlas. Resultatet har valts att skildras gemensamt då det 
representerar hela urvalet.	
	
Hodkinson och Sparks (1997) menar i sin karriärbeslutsmodell att människors val påverkas av 
sin omgivning och sitt habitus. Det omfattar exempelvis hur individers familj ser ut. I Figur 1 
beskrivs föräldrarnas akademiska bakgrund för de personalvetare som besvarat 
enkätundersökningen. 	
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Figur 1. En fördelning i procent av föräldrar som har en akademisk bakgrund.	
	
Utifrån Figur 1 framgår att majoriteten (61 %) kommer från en bakgrund med föräldrar som 
har en akademisk bakgrund.  Detta skulle kunna förklaras med hjälp av Hildings (2011) 
resonemang om att barn till föräldrar som har en akademisk utbildning redan har ärvt en del 
av utbildningskapitalet. Detta innebär att dessa barn är mer medvetna om skolsystemet, vilka 
högre utbildningar som finns, vilka skolor som är bra och så vidare. Dessa barn, som innehar 
ett högre utbildningskapital, har en större möjlighet att börja studera än de som inte besitter ett 
lika högt kapital vilket Hilding menar kan förklara snedfördelningen.	
	
Något som däremot visar sig intressant är att fler än vanligt inte har föräldrar med en 
akademisk bakgrund (39 %). Öhlin (2010) påpekar i sin studie att 7 av 10 studerande är barn 
till föräldrar med akademisk bakgrund. I denna undersökning kan vi se att så inte är fallet då 
resultatet visar att det endast är 6 av 10. Detta kan vara en effekt av att arbetarklassbarn 
upplever ett högre tryck från familjen att studera vidare idag, i jämförelse med hur det såg ut 
före 1990-talet. Lena Sohl (2014) påvisade i sin avhandling “Att veta sin klass” att de som 
tillhörde arbetarklassen kände ett tryck från sina föräldrar att skaffa sig en akademisk 
utbildning. Vidare drar hon en parallell mellan att föräldrarna själva inte kunde göra en 
klassresa då ser en möjlighet för deras barn att göra det därför upplever dessa barn att 
föräldrarna har betonat vikten av goda betyg och att detta inte får slösas bort. Detta ligger i 
linje med Trondmans (1994) teori om att personer från en arbetarklassfamilj vill frångå detta 
och påbörjar sin egen klassresa. Trondman betonar dock inte vikten av föräldrarnas påverkan 
som Sohl gör. 	
	
För att sätta personalvetarnas klassbakgrund i en större kontext kan man jämföra med 
Börjessons (2002) studie om studenters olika klasstillhörigheter och kapital vid olika 
utbildningar. Börjesson menar att studenter inom sociologiska arbetslivs- och 
personalområdet (AOP) inte har en lika stor andel föräldrar från den högre 
tjänstemannaklassen och föräldrar med universitetsstudier som till exempel ekonom- eller 
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juridikstuderande, vilket således kan indikera att de härstammar från en familj med lägre klass 
än andra större utbildningar. Måhända kan skillnaden i social karaktäristisk förklaras med 
olika utbildningars status och anseende inom ramen för högskolan som fält. Fler studenter 
med arbetarklassbakgrund går till de utbildningar som har en relativt sätt lägre status; ofta 
relaterade till utbildningarnas relativt unga ålder som program, intagningspoängen och 
liknande faktorer.	
	
Trots detta så kvarstår det faktum att de flesta personalvetare har föräldrar med akademisk 
bakgrund. Det som kan ifrågasättas är om det är en form av social reproduktion som pågått 
eller om det är en tillfällighet att så många som studerar har föräldrar som också studerat. För 
att undersöka detta gjordes en bivariatanalys (se Figur 2), i syfte att se om ett samband 
existerar mellan studenters upplevelse av påverkan från föräldrar vad gäller dess akademiska 
utbildning och föräldrarnas egna akademiska utbildning.	
	

	
Figur 2. Sambandsmått mellan variablerna “Har dina föräldrar en akademisk bakgrund?” och “Anser 
du att du blivit påverkad av din familj vid högskolestudier?”	
	
Figuren ovan påvisar att det finns ett mellanstarkt positivt samband mellan dessa värden 
(R=0,44). Resultatet är signifikant då P=0,000. Detta positiva samband innebär att om 
föräldrarna har en akademisk bakgrund känner barnen i högre grad en påverkan av sin familj. 
Det finns ett samband mellan dessa variabler och att det styrker resonemanget, som Bourdieu 
(1990) menar i sin forskning, om att habitus påverkar oss vid val av högre studier. Då 
sambandet ter sig positivt och inte negativt, kan vi genom detta resultat inte applicera Sohls 
(2014) teori om att barn till föräldrar från en lägre klass känner sig mer påverkade att själva 
skapa sig en utbildning. 	

5.1.1. Påverkansfaktorer 

I följande del presenteras studenters uppfattning om påverkan gällande deras studieval samt 
framtida yrkesval. Respondenterna fick svara på frågorna med svarsalternativ stämmer helt 
(1), stämmer delvis (2), stämmer lite (3), stämmer inte alls (4). De fick också möjligheten att 
svara vet ej/ vill ej svara vilket har exkluderats i redovisningen av resultatet som nämndes i 
avsnitt 4.8.	
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Nr	 Påstående	 	 	 N													Medelvärde	 Std.av	
	
33	 Anser	du	att	din	familj	har	påverkat	ditt		 101	 2,94	 1,19	

val	av	högskolestudier?		 	
	
	

34	 Anser	du	att	du	ditt	framtida	yrkesval		 94	 2,79	 0,94	
kommer	att	påverkas	av	din	familj?	

	

35	 Anser	du	att	du	blivit	påverkad	av		 	 87	 2,99	 0,90	
dina	studiekamrater	vid	framtida	yrkesval?	

	

37	 Anser	du	att	ditt	framtidayrkesval		 	 90	 1,73	 0,79	
kommer	att	påverkas	av	tidigare	erfarenheter?	
	

Figur 3. Påverkansfaktorer, medelvärde och standardavvikelse.	
	
På frågan “Anser du att du blivit påverkad av din familj vid val av högskolestudier” kan vi 
först och främst se att samtliga deltagande har valt att svara på denna fråga (N=101). 
Medelvärdet av svaren ligger närmare 3 vilket innebär att de flesta svarat mellan stämmer lite 
och stämmer delvis. Detta innebär att respondenterna inte uppfattar sig påverkade av sin 
familj när det kommer till val av högskolestudier. Standardavvikelsen är 1,19 som tyder på att 
det är en relativt stor spridning mellan de olika svaren. Resultatet i denna fråga har en hög 
spridning vilket kan tolkas som att respondenternas svar varit inkonsekventa. Detta kan ge en 
indikation på att respondenterna inte svarat enhetligt och att de är oense. I tidigare analys 
(Figur 2) kunde vi se att det fanns en korrelation mellan föräldrars akademiska bakgrund och 
upplevelse av påverkan. Detta tyder på att det i högre grad existerar en påverkan hos de 
studenter som har föräldrar med en akademisk bakgrund trots att medelvärdet i denna analys 
indikerar på att föräldrars påverkan generellt inte är något som upplevs.	
	
Vidare visar sig övriga frågor ge ett liknande resultat. Dock utmärker sig resultatet av frågan 
“Anser du att ditt framtida yrkesval kommer att påverkas av tidigare erfarenheter”. Det kan 
utläsas att det är 90 personer som har valt att svara på frågan samt att medelvärdet ligger 
närmare stämmer delvis än stämmer helt (M=1,79). Det kan således finnas ett samband 
mellan studenternas framtida yrkesval och deras tidigare erfarenheter vilket både Hodkinson 
och Sparkes (1997) samt Savickas (2002) betonar som en drivande aspekt vid val av framtida 
arbetsplats. Standardavvikelsens mer stabila karaktär tyder på att spridningen mellan svaren är 
låg, det vill säga att respondenternas svar har varit mer enhetliga (S=0,79). För att styrka 
tidigare resonemang hade samtliga 101 respondenter tidigare haft erfarenhet av arbetslivet. 
Respondenterna hade antingen arbetat heltid, heltid och extra eller bara extra. Ingen av 
respondenterna svarade att de aldrig tidigare hade arbetat.	

5.2 Personalvetares karriärval utifrån en typologi 
Val baseras utifrån vilken handlingshorisont individen besitter, det vill säga, det som ter sig 
möjligt. Beslutsfattande kan också vara av olika karaktär; de kan vara strategiska eller 
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slumpmässiga (Hodkinson & Sparkes, 1997). Dessa slumpmässiga val kommer i denna studie 
istället att benämnas som luststyrda. För att förstå hur personalvetare tänker kring karriärval 
och vilka faktorer som personalvetare anser önskvärda har studenterna grupperats utefter 
påståendet “Jag tänker mer strategiskt än luststyrt vad det gäller min utbildning och andra 
aktiviteter”. Respondenterna delades upp genom att de som besvarat frågan med ett ja tillhör 
en grupp och de som besvarat det med ett nej i en grupp. Genom detta belyser studien vilka 
kulturella samt sociala faktorer som är bidragande vid val av ett framtida yrke utifrån dessa 
två olika “typer”. Denna gruppering valdes då dessa grupper skiljer sig i sina 
handlingsmönster, vilket är påverkat av individers habitus. Hodkinson och Sparkes betonar i 
sin teori om karriärval (se kapital 3) att individers handlingsmönster är en del av deras habitus 
och således bidrar till val av framtida yrke. För att kunna förklara ett framtida yrke behövs en 
förståelse för individens handlingsmönster, enligt Hodkinsons och Sparkes (1997), typologin 
är därför förankrad i uppsatsen teoretiska genomgång. Studien kommer således också belysa 
vilka karriärval som personalvetarstudenter strävar mot beroende på deras typologi. Vidare 
kommer analysen att förklara deras framtida karriärval med en förankring i habitus. 	

5.2.1 Strategens karriärval och karaktär 

Den typ som kom att kallas “den strategiska” innefattar de respondenter från urvalet som 
svarat ja på frågan “Jag tänker mer strategiskt än luststyrt vad det gäller min utbildning och 
andra aktiviteter”. Typen utmärks av att individers val är medvetna/strategiska för att kunna 
påverka deras erfarenheter. I resultatet framgår att strategen omfattar 49 utav de 101 
respondenter. 	
	

	
Figur 4. Vad respondenterna anser är önskvärda faktorer hos en framtida arbetsgivare. Respondenterna 
uppmanades välja minst tre alternativ av dessa nio faktorer. 	
	
Resultatet i Figur 4 visar att endast 12 procent av strategerna anser det önskvärt att företaget 
tar ett stort ansvar för miljön. Vidare menar 90 procent av respondenterna att meningsfulla 
arbetsuppgifter är viktigt hos framtida arbetsgivare. 84 procent av respondenterna ansåg även 
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att stimulerande arbetsuppgifter är eftersträvansvärt på en arbetsplats. Resultatet påvisar att de 
viktigaste faktorerna för den strategiska typen är att arbetsuppgifterna är meningsfulla och att 
de har möjlighet att påverka sitt arbete. Däremot prioriteras inte miljöansvar och trygga 
arbetsvillkor.	
	
Medelvärdet för påståendet “Meningsfulla arbetsuppgifter” är 1,10, detta innebär att de flesta 
svarat ja på påståendet. Spridningen är låg (S=0,31), det vill säga att flertalet i populationen 
instämmer med påståendet samt svarat nära medelvärdet. Påståendet “Stort ansvar för 
miljön” har ett medelvärde på 1,88 som innebär att de flesta inom populationen svarat nej. 
Detta påstående har även en stark påvisad standardavvikelse (0,33) som indikerar att flertalet 
inte tycker att detta är en önskvärd faktor. 
	

	
Figur 5. Procentuell fördelning över påståendet “För mig är det viktigt att i framtiden inneha en 
chefsposition” för strategen.	
	
Den strategiska typen vill i många fall inneha en chefsposition i det framtida yrket. 69 procent 
ansåg detta som en viktig aspekt vid framtida karriärval. Detta kan, i linje med Hodkinson och 
Sparkes (1997), bero på att barn ofta följer sina föräldrars fotspår (Jfr Bourdieu, 1990, om 
social reproduktion). Strategens föräldrar hade nämligen själva en chefsposition i 59 procent 
av fallen. 	

	
Figur 6. Sambandsmått över föräldrar som besitter en chefsposition och personalvetare som själva vill 
inneha en chefsposition. 	
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För att undersöka om det existerar ett samband mellan dessa värden utfördes en 
korrelationsanalys som framgår av Figur 6 ovan. Korrelationsmåttet visar ett samband på 
R=0,43, vilket innebär ett medelstarkt samband. Konfidensnivån är 99,7 procent (P= 0,003) 
vilket innebär att signifikansen är godtagbar. Med andra ord visar resultatet en indikation på 
att viljan att ha en chefsposition påverkas av huruvida föräldrarna besitter en. Om 
studenternas föräldrar har en chefsposition kan vi anta att det med stor sannolikhet påverkar 
deras val att i framtiden sträva efter en chefsposition. 	
	

	
Figur 7. Sambandsmått över personalvetare som vill inneha en chefsposition och vet var det vill vara 
karriärmässigt om 10 år. 	
	
79 procent av strategerna höll helt eller delvis med om påståendet “Jag har klart för mig vart 
jag vill vara karriärmässigt om 10 år”. Detta indikerar att majoriteten mer eller mindre har en 
plan som ska genomsyra dess framtida karriärval. Vidare kan vi se (Figur 7) att det finns ett 
relativt starkt samband (R=0,56) mellan dessa framtidsplaner samt viljan att ha en 
chefsposition i ett framtida yrke. Resultatet visar sig signifikant (P= 0,003) vilket innebär att 
resultatet är relevant och godtagbart. Detta tolkar författarna som att individer gör strategiska 
val för att nå deras mål, vilket i detta fall visar sig vara att ha en chefsposition vid framtida 
yrkesval.	

5.2.2 Den luststyrdas karriärval och karaktär 

Den andra typen kallas för “den luststyrda” som innehåller de respondenter från urvalet som 
svarat nej på frågan “Jag tänker mer strategiskt än luststyrt vad det gäller min utbildning och 
andra aktiviteter”. Denna typ utmärks av att individer gör mer luststyrda val för att påverka 
sina erfarenheter. Denna typ omfattar resterande 52 respondenter utav 101.	
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Figur 8. Procentuell fördelning över vad personalvetare enligt den “luststyrda-typen” anser som 
önskvärda faktorer hos framtida arbetsgivare. Respondenterna uppmanades välja tre alternativ utav nio 
påståenden. 	
	
I Figur 8 kan det utläsas att den luststyrda profilen värderar miljöansvar högre än den 
strategiska profilen. Att arbeta internationellt är också något som anses mer önskvärt. Trots 
detta visar resultatet att meningsfulla arbetsuppgifter, stimulerande arbetsuppgifter samt 
möjlighet att påverka sitt arbete är de faktorer som är de absolut viktigaste för 
respondenternas framtida arbetsplatser. Detta kan indikera på att oavsett hur man tar sina 
beslut (om man är mer luststyrd eller mer strategiskt) är motivationsfaktorerna mer eller 
mindre detsamma. 	
	

	
	
Figur 9. Procentuell fördelning över de respondenter som vill ha chefsposition. 	
	
Det som framkommer av Figur 9 är att endast 38 procent av den luststyrda-gruppen som vill 
ha en chefsposition, detta är betydligt färre än strategerna där 69 procent ville ha en 
chefsposition i framtiden. Detta trots det faktum att 60 procent av den luststyrdas föräldrar 

70%
55%

84%
35%

10%
40%

20%
92%

23%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Möjligheter	att	påverka	sitt	arbete
flexibla	arbetstider

Stimulerande	arbetsuppgifter
Möjlighet	till	internationell	karriär

God	friskvård
Trygga	arbetsvillkor

Karriär- och	utvecklingsmöjligheter
Meningsfulla	arbetsuppgifter

Stort	ansvar	för	miljön

Önskvärda	faktorer

Önskvärt

38%

62%

Chefsposition

Vill	ha	chefsposition Vill	ej	ha	chefsposition



 

28	

(antingen båda eller en utav dem) har en chefsposition i sitt nuvarande arbete. Detta kan 
tolkas som att individerna i denna grupp vill göra en “klassresa” och bryta sig ur tidigare 
tillhörighet till en högre klass som är i enlighet med Trondmans (1994) teori om 
klassresenärer. Detta är dock något som denna analys inte med säkerhet kan uttala sig om då 
respondenternas sociala bakgrund inte kan utläsas. Det kan dock indikera att den luststyrda 
inte kommer följa föräldrarnas fotspår vilken kan innebära att de gör en vertikal resa i 
enlighet med det Börjesson (2002) menar när han skriver att personal- och 
arbetslivsstuderande har en högre tendens att röra sig inom de vertikala dimensionerna än vad 
exempelvis juridik- eller ekonomistuderande har. Den luststyrda behöver dock inte byta klass 
utan kan röra sig inom den befintliga klassen (horisontell resa) och det är således svårt att 
uttala sig som den luststyrda eventuellt kommer utföra en vertikal resa då det genom denna 
analys inte kan utläsas hur innehavet av kulturellt och/eller ekonomiskt kapital ter sig.  	

5.2.3 Personalvetares mest önskvärda arbetsplatser  

Respondenterna uppmanades välja de mest önskvärda arbetsplatserna av 16 olika företag. 
Författarna valde företag som skulle representera olika sorters branscher och som förespråkar 
olika värderingar. Arbetsplatserna som valdes representerade också offentlig- privat- samt 
ideell sektor. Dessutom inkluderades alternativ med internationell karaktär, konsultföretag 
samt fackliga alternativ. Respondenterna fick möjligheten att välja så många alternativ som 
möjligt, om inget alternativ passade deras önskemål kunde de välja svarsalternativet övrigt.	
Svarsfrekvensen pendlade mellan ett till fyra alternativ med en majoritet som valde tre 
företag/arbetsplatser. 
	

	
Figur 10. Fördelning över önskvärda arbetsplatser. 	
	
Noterbart är inledningsvis att frågan hade ett bortfall på fem respondenter (N=5). I 
diagrammet ovan (se Figur 10) framgår att de mest önskvärda arbetsplatserna var H&M, 
Google, Spotify och IKEA. Dessa företag, tillsammans med Ericsson, kodades av författarna 
som stora, internationella företag med hög status. Företagen är kända för att vara goda 
arbetsplatser som uppmuntrar de anställda till att utvecklas och skapa en karriär inom 
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företaget. Resultatet belyser således det faktum att personalvetarstuderande önskar att arbeta 
på arbetsplatser som karaktäriseras av ovanstående faktorer. I påståendet “Jag vill i framtiden 
ha en tjänst som ger hög status” svarade 66 procent att det var viktigt för dem att ha en tjänst 
som ger hög status vilket kan indikera på varför respondenterna strävar mot att arbeta på 
företag som medför hög status. Diagrammet visar dock arbetsplatser som inte kodats som 
stora, internationella företag med hög status visar sig önskvärda i 10-15 fall, exempelvis 
arbete inom kommuner, landstingen eller Rädda Barnen. Det kunde inte utläsas någon större 
skillnad på val av arbetsplats utefter typologin. Strategerna och de luststyrda valde mer eller 
mindre samma företag som mest önskvärda. Detta kan indikera på att de finns en allmän vilja 
eller bestämmelse inom utbildningen då studenterna påverkas av varandra vid val av 
arbetsplats. Börjesson (2002) menar att studenter som går samma utbildning ofta innehar mer 
eller mindre samma värderingsmönster, gemensamma mål och liknande innehav av kapital i 
förhållande till samhället i stort. Detta kan således förklaras genom att de samtliga har valt att 
studera samma sorts utbildning. Dock får vi inte negligera det faktum att grunden till 
studievalet från första början karaktäriseras av tidigare erfarenheter, uppväxtförhållande, 
möjligheter, och inte minst familjens bakgrund (Börjesson, 2002; Hodkinson & Sparkes, 
1997)	
	
Då resultatet från påståendet “Välj dina tre mest önskvärda arbetsgivare” visar sig enhetligt 
kan det grunda sig i att respondenterna upplevt det svårt att besvara frågan vilket eventuellt 
kan resultera i att de endast väljer de branscher som de har en koppling till. Dessutom kan de 
valt dessa företag på grund av de normer som råder i samhället om vilka arbetsplatser som ska 
vara önskvärda (Broady, 1998). För att dra en parallell till Savickas (2002) teori, om 
karriärvalets förhållande till individens sociala kontext, påverkas individers val av samhället 
och de socialisationsprocesser som befinner sig där. Det som kvarstår är då att resultatet ger 
en indikation på vilka arbetsplatser/branscher som anses önskvärda om de analyseras i 
förhållande till andra kriterier. 	
	
Resultatet kan sammanfattas som att studenterna väljer samma typer av arbetsplatser - 
högstatusplatser och väletablerade företag värderas högst. Däremot uppvisar den strategiska 
typen och den luststyrda skillnader när det kommer till önskvärda faktorer hos en 
arbetsgivare. Detta antyder att de dras till samma arbetsplatser men inte till samma tjänster. 
Exempelvis söker sig den strategiska till arbetsplatser som innehar hög status, majoriteten vill 
också (69 %) inneha en chefsposition. Den luststyrda vill arbeta på samma sorts arbetsplatser 
men vill inte ha, eller kan inte se sig själv inneha, en chefsposition i samma utsträckning (38 
%) som strategen vill. Här finns det med andra ord en skillnad i studenternas 
möjlighetshorisonter och hur de ser på sig själva och sin framtid (Hodkinson & Sparkes, 
1997).	

5.3 Personalvetarnas habitus utifrån typologin 
I tidigare avsnitt påvisades relationen mellan viljan att inneha en chefsposition (eller ej) och 
föräldrar som är chefer. I denna analys kommer det att fokuseras på typernas olika habitus och 
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hur relationen ser ut på övriga studieområden. Avsnittet avser besvara frågeställningen “Hur 
visar sig relationen mellan karriärval och personalvetares habitus?”	
	
Börjesson (2002) menar att det ekonomiska kapitalet är det kapital som är lättast överförbart 
över generationer. Det vill säga att samhällsgrupper har lättare att ta del av ett ekonomiskt 
kapital än ett kulturellt kapital. Relationen mellan studenter som vill ha en chefsposition och 
föräldrar som besitter en chefsposition har ett tydligt samband. Detta kan förklaras i enlighet 
med Börjesson studie att föräldrar som har ett högt ekonomiskt kapital således lättare kan 
överföra detta generationer emellan. Det kan diskuteras huruvida strategerna eftersträvar 
ekonomiskt kapital just för att de härstammar från familjer som i hög grad innehar en 
chefsposition samt en akademisk bakgrund, detta leder till att barnen kan ha vant sig vid den 
klass de växt upp i och således eftersträvar att social reproduceras, i enlighet med Bourdieus 
(1990) teorier. Detta kan förklaras genom personalvetares strävan efter att inneha en 
chefsposition och hög status som kan leda till ett högt ekonomiskt och symboliskt kapital. 	
Ett högt kulturellt kapital, enligt Bourdieu (1993), leder till att individer får en hög status i 
sociala sammanhang och bidrar till en hög allmänbildning. Detta kulturella kapital kan 
användas för att nå framgång inom utbildnings fältet eller för att nå karriärmål. För att 
undersöka de olika typernas eventuella innehav av kulturellt kapital utgick analysen ifrån 
resultatet av frågan “Hur ofta går du på kulturella tillställningar”. 

	

	
 
Figur 11. Procentuella skillnader mellan variabeln “Jag brukar gå på kulturella tillställningar” mellan 
den luststyrda och strategen.	
	
I Figur 11 var det 63 procent som svarade sällan eller aldrig angående hur ofta de går på 
kulturella tillställningar. Detta betyder att är det 37 procent som har svarat ofta eller ibland av 
strategerna, till skillnad från den luststyrda där endast 25 procent ofta eller ibland går på 
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kulturella tillställningar. Trots att majoriteten av de båda typerna har svarat sällan/aldrig på 
detta visar det ändock en relativt stor procentuell skillnad. Personer som är närvarande i 
kulturella sammanhang har större möjlighet att ha ett högre kulturellt kapital. Detta sker om 
respondenterna anammar ett mer kultiverat språk eller skaffar sig en förtrogenhet med 
finkulturen och använder detta i situationer som gör att deras status i sociala sammanhang 
ökar (Bourdieu, 1993). Bourdieu menar att allmänbildning är ett av de mest maktingivande 
egenskaper som en människa kan ha. Detta kan således indikera att strategerna innehar ett 
högre kulturellt kapital utifrån Hodkinson och Sparkes (1997) samt Bourdieus (1993) 
definition. Det krävs dock att studenterna vet hur de ska använda dessa resurser för att det ska 
generera i ett högre kulturellt kapital, vilket kan leda till en högre status i det sociala rummet.   
	
Enligt Börjessons (2002) studie visade att AOP- studerande hade ett betydligt lägre kulturellt 
och ekonomisk kapital än övriga sociologiska utbildningar. Det kan med andra ord diskuteras 
om detta kan ha en koppling till det faktum att AOP-studenterna, i högre grad, kommer från 
familjer med lägre klass än ekonom- eller juridikstuderande. Börjesson menar vidare att de 
som har ett högre kulturellt och ekonomiskt kapital också har möjligheten till högre socialt 
kapital. Detta kan indikera att strategen, vars resultat visar ett högre innehav kulturellt kapital 
än den luststyrda, således har möjligheten att inneha ett högre socialt kapital. 	
	
Bourdieu (1993) menar att den sociala bakgrunden och uppväxtförhållande har en stor 
påverkan på innehavet av kapital. Nedan kommer en redovisning av föräldrarnas akademiska 
bakgrund analyseras i förhållande till det eventuella innehavet av kapital.	
	

	
Figur 12. Sambandsmått över föräldrar som har akademisk bakgrund och studenter som går på 
kulturella tillställningar.	
	
77 procent av strategens föräldrar innehar en akademisk bakgrund till skillnad från de 
luststyrdas 64 procent. Detta innebär en relativt stor procentuell skillnad som kan ge en 
indikation på varför snedfördelningen av kulturellt kapital uppstått. För att analysera huruvida 
det högre innehavet av kulturellt kapital har ett samband med föräldrarnas akademiska 
bakgrund utfördes en korrelationsanalys se Figur 12 ovan. Sambandet hos strategen visar sig 
vara relativt svagt (R=0,28) och ter sig strax under den valda signifikansnivån. Detta innebär i 
teorin att resultatet inte är signifikant men kan fortfarande indikera på en relativt stark 
konfidensnivå. Det är med andra ord tre hundradelar ifrån den valda signifikansnivån. 
Resultatet påvisar att det finns ett positivt samband, trots att sambandet är svagt, mellan 
huruvida föräldrarna har en akademisk bakgrund och strategens innehav av kulturellt kapital. 
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Den luststyrdas resultat visar på att det inte finns ett samband och att resultatet inte är 
signifikant. Det går således inte att uttala om ett eventuellt samband existerar eller ej.	

5.3.1 Privat eller offentlig - ett opåverkat val? 

Under följande avsnitt diskuteras vilka faktorer som påverkar respondenternas karriärval till 
offentlig-, ideell- respektive privat sektorn och dess förhållande till habitus. 	
	
	

	
Figur 13. Procentuella fördelningen för variabeln “Jag föredrar att arbeta inom följande sektor:“ 
mellan strategen och den luststyrda.	
	
I figuren Figur 13 går det att utläsa att 82 procent vill arbeta inom privat sektor av de 
strategiska. Jusek (2010) menar att två av tre personalvetare befinner sig inom den privata 
sektorn. I detta fall är det en högre andel som vill arbeta inom den privata sektorn än vad 
Jusek menar. Det kan således utläsas att de flesta anser det mer lockande att arbeta inom 
privat sektor än inom den offentliga eller ideella. 	
	
Den luststyrda profilen var mer delad i sin åsikt än vad den strategiska var, gällande vilken 
sektor som är mer önskvärd. Det kan utläsas att 63 procent vill arbeta inom privat sektor. Som 
tidigare nämnt arbetar 2 av 3 (ca 66 %) personalvetare idag inom privat sektor (Jusek 2010). 
Resultatet påvisar att respondenterna som önskar arbeta inom privat sektor befinner sig strax 
under detta (63 %). Vid påståendet “Jag har klart för mig vart jag vill vara karriärmässigt 
om 10 år” svarade 55 procent av de luststyrda att det stämmer lite/stämmer inte alls. Till 
skillnad från den strategiske där 79 procent svarade stämmer helt/stämmer delvis. Detta kan 
ge en indikation på varför det är en så pass hög svarsfrekvens på vet ej/vill ej svara som 
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utgör hela 23 procent av de luststyrdas svar på vilken sektor de föredrar att arbeta inom. Detta 
ger intrycket att de inte har funderat eller bestämt sig för vilken sektor som de kommer söka 
sig till, alternativt spelar sektorn ingen roll, istället kan det vara andra faktorer som styr dessa 
respondenters val av framtida arbetsplats. 	
	
Det var 63 procent av de luststyrda som önskade att arbeta inom privat sektor i sitt framtida 
arbete. För att undersöka om det existerade ett samband mellan dessa och inom vilken sektor 
föräldrarna arbetar inom utfördes en korrelationsanalys. Resultatet visade att det existerar ett 
samband mellan dessa två variabler, sambandet är relativt svagt negativt (-0,28) men ett 
samband ändock. Detta innebär att barn till föräldrar som arbetar inom privat sektor önskar att 
arbeta inom offentlig sektor och tvärtom, vilket ytterligare tyder på att den luststyrda är mer 
benägen att utföra en horisontell eller vertikal förflyttning än vad strategen är. Strategen hade 
istället ett starkare positivt samband (0,44) som påvisar att det finns starka tendenser att de 
socialt reproduceras och gå i sina föräldrars fotspår (Bourdieu, 1990). Signifikansnivån för de 
båda korrelationerna är godtagbara, 0,001 procent (den luststyrda) respektive 0,04 procent 
(den strategiska) vilket indikerar på ett trovärdigt resultat. En viktig aspekt som dock bör 
nämnas i sammanhanget är att ett samband kan visa sig vara falskt. Detta innebär att den ena 
variabeln egentligen inte behöver påverka den andra, trots att det finns ett samband mellan 
dem.  Istället kan det finnas ytterligare faktorer som påverkar värdena men som inte blir 
synliga i denna form av analys. 	
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6. Diskussion och sammanfattning 

6.1 Personalvetares karriärval 
De mest framträdande karriärvalen som personalvetare strävar mot visar sig i stora, 
väletablerade företag med ett gott rykte. Utefter en typologi, som baseras på Hodkinson och 
Sparkes (1997) teori om handlingsmönsters relation till habitus och påverkan på framtida val, 
kunde det utläsas olika karriärval beroende på om man är strategisk eller luststyrd vad gäller 
utbildning och andra aktiviteter. De strategiska respondenterna ville i högre grad inneha en 
chefsposition (69 %) än de luststyrda (38 %). Ett intressant samband är att strategernas vilja 
att inneha en chefsposition har ett samband med påståendet “Jag har klart för mig vart jag 
vill vara karriärmässigt om 10 år”. Det kan således dra en slutsats att de personer som i högre 
grad vill ha en chefsposition tänker mer strategiskt för att nå sina karriärmål. Vidare kunde det 
utläsas att 83 procent av de strategiska respondenterna ville arbeta inom privat sektor medan 
endast 63 procent av de luststyrda ville det. 	
	
En gemensam slutsats, vad gäller karriärvalen utifrån typologin, är att de luststyrdas svar 
genomgående var mer diffusa. I flertalet frågor var det många respondenter (mellan 12-25%) 
som svarade vet ej/vill ej svara i mer konkreta påståenden. Detta kan delvis tyda på att det är 
andra faktorer som är viktiga för den luststyrdas framtida arbetsplats än specifik sektor, 
chefsposition eller hög status. Det kan också tyda på att respondenterna i denna typologi 
härstammar från olika samhällsklasser, vilket således gör att resultatet visar sig ambivalent i 
likhet med Ekerwalds (1983) studie.	
	
Vid analys av vilka faktorer på arbetsplatsen som var mer önskvärda än andra kunde det 
utläsas att den luststyrda värderade faktorer som “Stort ansvar för miljön” i högre grad än den 
strategiske. Dock visade det sig att faktorerna “meningsfulla arbetsuppgifter”, “stimulerande 
arbetsuppgifter” samt “möjlighet att påverka sitt arbete” var de faktorer som ansågs mest 
viktiga för båda typerna. Det kunde således dra en slutsats att motivationsfaktorerna var mer 
eller mindre detsamma oberoende av den valda typologin. 	

6.2 Habitus påverkan vid val av framtida yrke 
Majoriteten av personalvetare kommer från en familj varav en eller två föräldrar har en 
akademisk bakgrund (61 %). Dock visade resultatet att det är fler personalvetare som inte har 
föräldrar med en akademisk bakgrund än vad som ter sig normalt (39 %). Detta kan tyda på 
samhälleliga förändringar som gör det möjligt för individer med föräldrar som har ett lågt 
utbildningskapital att vidareutbilda sig. Akademiska utbildningar är inte längre det 
privilegium som det var på 1990-talet. Arbetslivs- och personalrelaterade utbildningar 
innefattar mer och mer studenter som kommer från en familj utan en akademisk bakgrund 
eller lägre tjänstemannaarbeten (Börjesson, 2002). 	
	



 

35	

En annan viktig aspekt gällande påverkan av sociala faktorer var att de strategiska studenterna 
som hade föräldrar med en chefsposition i stor utsträckning också själva anser att det är 
önskvärt. Detta indikerar att studenten med stor sannolikhet kommer att sträva efter en sådan 
position i arbetslivet. Medan den luststyrda typen känner att detta inte är lika viktigt och vi 
kan således tyda resultatet att de luststyrda väljer att inte följa sina föräldrars fotspår. 
Föräldrarnas påverkan visar sig också synlig i sambandet mellan strategens vilja att arbeta 
inom privat sektor och huruvida föräldrarna arbetar inom privat sektor. Resultatet visade sig 
vara ett positivt, mellanstarkt samband. 	
	
En sammantagen analys är att strategen har starka tendenser till att reproducera sin sociala 
ställning, det vill säga gå i sina föräldrars fotspår, medan den luststyrda hade en relativt svag 
tendens att göra detsamma. Detta kan indikera att den luststyrda antingen vill frångå den 
befintliga klassen (utföra en klassresa) eller förflytta sig horisontellt, vilket innebär att den 
luststyrda inte övergår från en klass till en annan utan endast byter riktningsmönstret 
(Börjesson, 2002). Trots detta, anser de flesta personalvetare att de inte blivit påverkade av 
sin familj och känner att de istället blivit påverkade av tidigare erfarenheter. Detta kan tyda på 
att det finns en omedvetenhet gällande den inverkan individers familjebakgrund har på deras 
framtidsutsikter, men även den sociala omgivningens betydelse. Dessutom hade alla 
respondenter erfarenhet av tidigare arbeten vilket antyder på att det finns en påverkan av 
tidigare erfarenheter, som Hodkinson & Sparkes (1997) teori belyser. 	
	
I resultatet kunde det utläsas att strategerna i större utsträckning går på kulturella 
tillställningar än vad den luststyrda gör. Enligt Bourdieu (1993) kan deltagande i kulturella 
tillställningar leda till ett högre kulturellt kapital vilket vidare leder till en högre status inom 
det sociala rummet. Med detta i åtanke blir resultatet inte speciellt förvånande då strategen i 
högre grad strävar efter att inneha en chefsposition samt en tjänst som ger hög status. Det kan 
således diskutera om det finns en koppling mellan strategens deltagande på kulturella 
tillställningar samt dess vilja att arbeta inom privat sektor, inneha chefsposition och så vidare. 
Frågan vi ställer oss blir om strategen är kapabel till att använda detta kulturella försprång i 
syfte att nå sina mål och skapa en högre status i det sociala rummet. 	
	
Personalvetare väljer överlag att söka sig till arbetsplatser med hög status. Detta indikerar, 
utifrån Savickas (2002) teori, att individer påverkas av normer i samhället och dess 
socialisationsprocess. Studenternas enhetliga svar är i linje med Wagners (2003) teori om att 
behaga sin omgivning i syfte att känna grupptillhörighet. Wagner menar att individer gör val 
som inger ett gott intryck vilket kan förklara resultatet gällande varför studenterna väljer att 
söka sig till arbetsplatser med hög status. Detta kan således tyda på att studenterna styrs av 
deras sociala kontext och därmed gör val som anses önskvärda inom det specifika sociala 
rummet eller fältet. För att studien ska kunna förklara personalvetares framtida karriärval 
behövdes därför fokus riktas mot individers sociala påverkan (både utifrån ett 
samhällsperspektiv och utifrån familjens sociala påverkan) då detta har en betydelse för val av 
högre studier, karriärval och val i allmänhet. Framtida yrkesval kan således förklaras av en 
sammansättning av sociala och kulturella faktorer såsom uppväxtförhållanden, föräldrars 
bakgrund, och normer som råder i samhället. 	
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6.3 Sammanfattning av studiens resultat och slutsats 
Resultatet som framkommit av denna studie är att studenterna är mer benägna till att socialt 
reproduceras, utifrån deras familjebakgrund, än vad de är att utföra en vertikal eller 
horisontell förflyttning. Resultatet bekräftar också att föräldrarnas ställning har en påverkan 
på vad studenterna själva vill inneha för position, detta i enlighet med Ekerwalds (1983) 
studie. Vidare kan det utläsas att de personer som har möjligheten att besitta ett högt kulturellt 
kapital också är de som i högre grad vill inneha en chefsposition, anser att hög status är viktigt 
samt vill arbeta inom den privata sektorn. Detta kan indikera att personer med dessa mål 
aktivt strävar efter att inneha ett högt kapital, alternativt kan det bero på ett genuint intresse 
för kulturella tillställningar eller familjetradition. Det behöver således inte vara ett strategiskt 
val (exempelvis att gilla att gå på operan) utan det ligger i ens habitus att man gör det.  
	
Syftet med studien var att förklara personalvetarstudenters framtida karriärval. Resultatet som 
redovisats påvisar att personalvetarnas framtida karriärval påverkas av deras 
uppväxtförhållande, familjebakgrund, tidigare erfarenheter och tankemönster. Studien 
indikerar att personalvetare strävar efter att arbeta på liknande organisationer som är 
väletablerade, stora och besitter ett positivt rykte men att den önskvärda positionen inom 
företaget skiftar (generellt) beroende på studenternas typologitillhörighet. Vidare kan det 
utläsas att meningsfulla arbetsuppgifter, stimulerande arbetsuppgifter samt möjligheten att 
påverka sitt arbete är viktiga faktorer i deras framtida yrkesval. Beroende på individens 
handlingsmönster kunde vi se olika karriärval; den luststyrda och den strategiska. Chef eller 
inte, privat eller offentligt är en vattendelare mellan de två typerna men det kan utläsas ett 
samband mellan olika tankesätt samt framtida yrkesval. För att besvara frågeställningen 
“vilka karriärval strävar personalvetare mot?” har resultatet redovisat att den strategiska 
typen strävar efter att inneha en chefsposition inom den privata sektorn på en arbetsplats med 
hög status. Den luststyrda strävar mot arbetsplatser med hög status inom den privata sektorn. 
Däremot vill inte den luststyrda profilen ha en chefsposition i samma utsträckning. Detta 
resultat visar att typerna kan tänka sig liknande arbetsplatser men inneha olika typer av 
tjänster. Den strategiske profilen hade klart för sig vart denne ville befinna sig karriärmässigt 
om tio år medan den luststyrda inte var lika säker vilket kan förklara de luststyrdas 
inkonsekventa svar. För att besvara den andra frågeställningen “Hur visar sig relationen 
mellan karriärval och personalvetares habitus?” visar resultaten att det finns en korrelation 
mellan studenter vars föräldrar har en chefsposition och dessa studenters vilja att inneha 
chefspositioner. Innebörden av individers habitus är därmed betydande för hur dessa tänker 
om sina möjligheter; och därmed kanske hur de kommer att agera efter sin examen. Studien 
visar att de olika typerna innehar tämligen olika habitus vilket kan förklara deras olika 
karriärval. Oavsett om det är önskan att inneha en chefsposition, arbeta inom offentlig eller 
privat sektor samt innehavet av kulturellt kapital finns det skillnader som påvisar ett samband 
med dess habitus. En viktig slutsats blir således att personalvetarstudenter tänker sig helt olika 
framtider och att kapitalsammansättningen samt familjebakgrunden är styrande faktorer vid 
framtida karriärval. 	
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6.4 Studiens bidrag och framtida forskning 
Studien utgår ifrån en deduktiv ansats vilket innebär att den baseras utifrån redan befintlig 
forskning. Tidigare forskning menar, som påvisats under kapitel 2, att människor påverkas av 
habitus, samhälleliga normer samt maktspel. Detta är något som denna studie också påvisar. 	
	
Denna undersökning har inriktat sig på fenomenet karriärval. Detta innebär att studien tagit 
fasta vid fenomenets påverkansprocess samt vilken betydelse detta har för 
personalvetarstudenter. Studiens främsta bidrag visar sig i det kunskapsstoff den medfört till 
de utbildningssociologiska- samt arbetslivspedagogiska forskningsområdet. Det kan 
även argumenteras för att denna forskning öppnat upp för ett nytt forskningsfält i och med 
dess utgångspunkt. Genom att synliggöra den sociala kontextens påverkan på karriärval samt 
maktspel i de sociala rummen kan det således skapa förutsättningar för diskussion och 
utveckling av de samhällsproblem som existerar. Exempelvis när arbetarklassbarn inte känner 
att de har möjligheten att utföra en klassresa och således stannar i en klass som ej gör att de 
når sina livsmål, alternativt en persons vilja att frångå sin högre klass men känner en social 
press och går därför i familjens fotspår utan vidare ifrågasättande. Men utgår man utifrån 
Bourdieus (1990) teori om habitus är individens livsmål något som formas därefter vilket 
leder till att de agerar annorlunda	
	
En viktig aspekt att ha i åtanke är att personalvetare vid Uppsala Universitet inte har praktik 
inräknat i programmet. Trots detta hade samtliga respondenter varit i kontakt med arbetslivet 
tidigare. Studien kunde inte utläsa om det tidigare arbetet förelåg inom yrkesområdet 
personalvetare eller ej. Därför kan det yrkas att dessa frågor om karriärval endast är 
hypotetiska och inte alls behöver överensstämma med den verklighet studenterna befinner sig 
i efter examen. En intressant aspekt skulle föreligga om författarna valt att respondenterna 
inte skulle vara anonymiserade för att kunna återkoppla dess karriärval i realiteten. Genom 
detta skulle de kunna undersökas huruvida tankar om karriärval stämde överens med de 
utförda valen, om det finns ett samband mellan dessa föreställningar kring vilka val man 
såldes kommer att fatta och de val man faktiskt tar. 	
	
För att utveckla studien och göra den mer omfattande hade ett alternativ varit att inkludera 
fler faktorer rörande familjens bakgrund, föräldrarnas specifika utbildning, yrke, bostadsort, 
kön, eventuella religionstillhörigheter och nationalitet. Genom detta hade det kunnat 
analyseras huruvida de sociala aspekterna ter sig för individerna. Det har exempelvis kunnat 
ge indikationer om studenterna utfört klassresor eller förflyttat sig horisontellt mellan olika 
typer av medelklassyrken. Vidare hade det varit önskvärt att kunna utläsa de kapital som 
samspelar och utmanar varandra inom det sociala rummet: personalvetarstudenter vid Uppsala 
Universitet. Det vill säga att analysera vilka kapital som anses mer önskvärda än andra för att 
nå individuella mål. Det hade också varit intressant att utföra en studie mellan olika program 
på samma universitet för att kunna utläsa skillnader mellan olika branscher. Detta låg dock 
inte i enlighet med studiens syfte och hade gjort den alltför omfattande med hänsyn till en 
uppsats på kandidatnivå. Det går även att diskutera om studien skulle kunna indikera på ett 
liknande resultat på andra personalvetarutbildningar då de ofta har ett liknande upplägg och, 
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enligt Börjesson (2002), då det är en typ av människa som söker sig till AOP-utbildningar 
borde således resultatet inte differentiera nämnvärt. Dock måste det tas i beaktning att 
utbildningen finns på stora som små orter över hela landet och för att kunna generalisera 
resultatet behöver ett obundet slumpmässigt urval av populationen utföras. 	
	
Sammanfattningsvis har forskningen indikerat att personalvetares val skiljer sig åt beroende 
på flertalet nämnda faktorer samt utifrån dess handlingsmönster och därför utfördes en 
typologi mellan två distinkta “typer”. För att utveckla studien till framtida forskning hade en 
undersökning om att finna andra typer där mindre grupper visat sig över deras karriärval varit 
av intresse. Genom detta hade det kunnat identifieras fler karriärvalsmönster i olika grupper 
som skiljer sig i deras habitus.	

6.5 Studiens kvalitet och begränsningar 
Studiens främsta kvalitet är att problemområdet är ett samhällsintressant fenomen som aldrig 
tidigare har undersökts med samma utgångspunkt, personalvetarstudenter vid Uppsala 
Universitet.	
	
Studiens målsättning var att skapa en förståelse för yrkesval och dess påverkansfaktorer i 
förhållande till individers habitus. Att synliggöra habitus och dess påverkan på möjligheter, 
social reproduktion, klassresa och makthavandeskap i form av kapital kan leda till en ökad 
förståelse kring snedrekrytering, hur man kan arbeta för att frångå den och varför individer 
gör specifika val. Genom att synliggöra den sociala kontextens påverkan samt maktspelen i de 
sociala rummen kan det således skapa förutsättningar för diskussion och utveckling av de 
samhällsproblem som de skapar. 	
	
Habitus och sociala normer är väldigt abstrakt vilket gör att det är svårt att studera. Människor 
kan anse att de inte upplever en påverkan av familjen men indirekt så finns det en påverkan. 
Likväl kan de anse att de inte söker sig till företag som H&M eller Google för att det är det 
man ska vilja (utifrån normer och åsikter som är gällande på fältet) utan att det är någonting 
som de själva har kommit fram till. Detta har medfört en del svårigheter vid konstruktion av 
enkätfrågorna. Flera frågor behandlade respondenternas upplevelse av påverkan från dess 
sociala omgivning och som nämnt kan det vara så att respondenter inte anser sig uppleva en 
form av påverkan och då väljer ett svar därefter. Frågorna försöktes därför att förklaras genom 
ett kort exempel för att respondenten skulle förstå att det inte bara handlar om en direkt 
påverkan. Dock kan det, genom andra svar, belysa det faktum att det finns ett samband mellan 
vad föräldrarna gör/ har för bakgrund samt individers framtida val. Detta kan således indikera 
på att en påverkan existerar utan att frågan i sig (gällande påverkan) besvarats med ett tydligt 
“Ja”. 	
	
Eftersom att det inte går att ställa frågor som “Anser du att ditt habitus kommer påverka ditt 
framtida yrkesval” eller “Anser du att du har ett högt kulturellt kapital” behövde 
problemområdena operationaliseras utifrån tidigare forskning och teorier gällande habitus och 
kapital. Exempelvis menar Bourdieu (1993) att om man är delaktig vid kulturella 
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tillställningar är chansen stor att man innehar ett högt kulturellt kapital, därigenom uppkom 
frågan “Jag brukar gå på kulturella tillställningar” i syfte att mäta personalvetarnas 
eventuella innehav av kulturellt kapital. För att mäta habitus påverkan framkom frågor 
gällande respondenternas familjebakgrund och deras egna vilja i framtida yrken vilket senare 
kunde mätas med hjälp av regressionsanalyser. 	
	
Samtliga svar har tolkats i relation till teorier om karriärval samt den presenterade tidigare 
forskningen. Målsättning var att utföra en undersökning på Uppsala Universitets samtliga 
personalvetarstuderande men detta blev dock inte möjligt på grund av praktiska skäl. Urvalet 
baserades därför på ett bekvämlighetsurval som kom att utgöra nästan hälften av de som 
erhöll enkäten via mail. Ett bekvämlighetsurval förenklade studien men gjorde det dock 
omöjligt att generalisera resultatet. Med detta sagt hade då ett slumpmässigt urval således 
stärkt studiens tillförlitlighet och är en viktig punkt vad gäller studiens förbättringsområden. 
Det kan dock diskuteras om resultatet från studien kan ge indikationer på ett liknande resultat 
på andra personalvetarutbildningar beroende på dess strukturella likheter och skillnader. 
Utbildningarna har ett relativt liknande upplägg och de förutsättningar som visas för 
studenterna här bör kunna visas i andra städer och universitet med en liknande etablering. 	
	
Ett kritiskt moment för att upprätthålla studiens validitet är enkätens utformning och frågornas 
operationalisering i relation till studiens syfte och frågeställningar. Därför har inspiration 
tagits från flertalet enkäter inom liknande forskningsområde för att kunna utläsa dess styrkor 
och förbättringsområden innan den slutgiltiga enkäten distribuerades till studenterna. 
Frågorna testades på en pilotgrupp för att förtydliga att de var konstruerade på så sätt att lätt 
kunde förstås samt att de mätte de författarna avsåg mäta. Trots detta kunde det utläsas vissa 
svagheter i enkäten i efterhand. En sådan aspekt var valet att ha en 4-gradig skala på 
svarsalternativen; Stämmer helt, stämmer delvis, stämmer lite och stämmer inte alls vilka 
samtliga bygger på respondentens egen tolkning av dess innebörd. Ett annat sådant var fråga 
15 (se bilaga) där respondenten fick ta ställning till vilka arbetsplatser som de ansåg vara mer 
önskvärda än andra. Det fanns totalt 18 alternativ och respondenten uppmanades att välja 3st. 
Problemet som kan uppstå är att respondenter till en enkät inte engagerar sig ordentligt i 
frågorna, utan vill att enkäten ska bli klar snabbt, och därför väljer företag som är 
igenkännande. Resultatet av denna fråga kan således bli snedvridet.	
	
Valet att ha en webbenkät genererar både positiva och negativa aspekter. Studien riktar sig 
mot en stor population och dess framtida karriärval vilket gjorde en enkätstudie till mer eller 
mindre ett måste. Idag har de flesta studenter tillgång till dator vilket dessutom gjorde 
undersökningen tidseffektiv. Problemet med webbenkäter är att författarna inte kan fördjupa 
sig och förstå underliggande faktorer i respondenternas svar. Författarna hade möjligtvis fått 
en mer tydlig typologi, där fler typer omfattats, om exempelvis en intervju hade utförts. Dock 
måste försvaras att syftet var att undersöka en stor population och detta hade inte varit möjligt 
genom ett annat tillvägagångssätt än enkätmetod. 	
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Bilaga 1  

 

Missivbrev: 
         
Hej! 
      
Vi skriver till dig eftersom du studerar till personalvetare vid Uppsala Universitet. 
Oavsett om du läser på programmet eller bygger ihop ditt egna program bestående 
av fristående kurser kan du svara på denna enkät. 
      
Vi kontaktar dig för att vi i vår uppsats inom ämnet pedagogik studerar hur 
personalvetarstudenter ser på sitt framtida yrkesval efter avklarade studier. Vi 
kommer att undersöka huruvida din bakgrund, uppväxtförhållande och dina 
motivationsfaktorer påverkar ditt framtida yrkesval.  
      
I studien ingår även att undersöka vad personalvetarstudenter gör utöver sina 
studier.  Vi undersöker också vilka faktorer personalvetarstudenter värdesätter och 
attraheras av hos en möjlig arbetsgivare. 
      
Vi är mycket tacksamma om du vill svara på vår enkät för att hjälpa oss. Enkäten 
består av 36 frågor uppdelade i fem delar och den tar mellan 7-10 minuter att svara 
på. Resultatet kommer att användas som grund för vår uppsats och varje besvarad 
enkät betyder mycket för studiens kvalitet och för våra möjligheter att dra slutsatser 
som kan vara nyttiga i framtiden. Vidare kommer en godkänd uppsats att publiceras 
på DIVA-portalen där du har tillgång till den.  
      
Då du kommer vara anonym i förhållande till enkäten kommer vi inte kunna ändra 
eller ta bort dina svar när du har skickat in enkäten. Du kan när som helst avbryta din 
medverkan då det är frivilligt att delta.  
      
Vill ni ställa några ytterligare frågor om studien nås vi via våra mailadresser: 
      
Amanda Dahl - amandadahl95@gmail.com 
Elina Colde - elina_colde@hotmail.com  
    
     
      
Lycka till!  
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Bilaga 2  
 
Enkät: 
 
1.   Bakgrund 
                                        
Till att börja med vill vi att du svarar på följande frågor om dig själv. 
                                        

1.  Kön 
Kvinna 
Man 
Identifierar mig varken som man eller kvinna 
                                        

2.  Ålder    
                                              

19-24 år 
25-30 år 
Över 30 år 
                                        

3.  Jag läser till personalvetare genom: 
Program med inriktning mot personal och arbetsliv 
Fristående kurser 
Övrigt 

4.  Varför valde du att plugga till personalvetare? 
Svar:………………….         

                            
5.  Just nu är jag inne på termin 

Termin 1 
Termin 2 
Termin 3 
Termin 4 
Termin 5 
Termin 6 
                                        

6.  Tidigare gymnasiala studier: 
Samhällsvetenskapligt program/humanistiskt program 
Naturvetenskapligt program 
Barn och fritid 
Komvux 
Annat:….. 

7. Tidigare har jag jobbat 
                                        
Heltid 
Extra (sommarjobb) 
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Heltid samt extra 
Har ej jobbat 
                                                              

8.  Du har som mål att ta ut en examen inom personal och arbetsliv med mål att jobba inom HR-
området:    
                                        
Ja 
Nej 
Vet ej/ vill ej svara 
                                        

Familjebakgrund 
 

9.  Dina föräldrar äger och driver företag 
Ja, båda gör det 
Ja, en av de gör det 
Nej, ingen av de gör det 
 

10.  Dina föräldrar har en akademisk bakgrund 
Ja, båda har 
Ja, en av de har 
Nej, ingen av dem har. 
 

11.  Dina föräldrar jobbar mer eller mindre inom sitt studieområde 
Stämmer 
Stämmer inte 
Stämmer delvis. 
 
12. Dina föräldrar besitter en chefsposition 
Ja, båda gör det 
Ja, en av dem gör det 
Nej, ingen av dem gör det 
Vet ej/vill ej svara 
 

13.  Dina föräldrar arbetar inom: 
Offentlig sektor 
Privat sektor 
Ideell sektor 
Vet ej/vill ej svara 
                                                                                                         

2. Framtida arbetsgivare 
I följande del vill vi veta vad du som personalvetarstudent värdesätter och motiveras av hos en 
eventuell framtida arbetsgivare. 
 

14.   Hur tror du att du kommer söka ditt första heltidsarbete efter examen? 
Via vänner/familj 
Mässor 
Via Arbetsförmedlingen 
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Annonser 
 

15.   Välj dina tre mest önskvärda arbetsgivare: 
HM, Academic work, Ericsson, IKEA, Landsting, Kommun, Spotify, Google, Röda Korset, Rädda 
Barnen, PLAN Sverige, Forskare, Acando, Adecco, Proffice, Universum, Unionen 
Övrigt… 
                                        

 Varför valde du dessa arbetsgivare? 
…………………………………………………. 

                                        
17.  Vilka faktorer anser du vara mest attraktiva hos en framtida arbetsgivare 

Välj de tre mest attraktiva faktorerna. 
                                        
Att organisationen erbjuder goda friskvårdsmöjligheter 
Att organisationen erbjuder goda möjligheter att påverka sitt eget arbete 
Att organisationen erbjuder flexibla arbetstider 
Att organisationen erbjuder stimulerande arbetsuppgifter 
Att organisationen karaktäriseras av trygga anställningsförhållanden 
Att organisationen erbjuder möjligheter till en internationell karriär 
                                        

18.  Vilka faktorer anser du vara mest attraktiva hos en framtida arbetsgivare 
Välj de tre mest attraktiva faktorerna. 
                                        
Att organisationen har ett trygga arbetsvillkor (ex. kollektivatal) 
Att organisationen karaktäriseras av en god arbetsmiljö 
Att organisationen erbjuder goda förmåner (ex. tjänstebil, telefon) 
Att organisationen erbjuder goda karriär- och utvecklingsmöjligheter 
Att organisationen erbjuder ett jobb med mycket eget ansvar 
Att organisationen erbjuder hög lön 
 
19. Vilka faktorer anser du vara mest attraktiva hos en framtida arbetsgivare 
     Välj de tre mest attraktiva faktorerna. 
Att organisationen har ett generöst bonussystem 
Att organisationen tar stort ansvar för miljön 
Att organisationen karaktäriseras av en god företagskultur 
Att organisationen erbjuder möjligheter att resa i tjänsten 
Att organisationen tar mycket socialt ansvar (CSR) 
Att organisationen erbjuder ett jobb med meningsfulla arbetsuppgifter 
 

20.  Jag föredrar att arbeta inom följande sektor 
                                        
Offentlig sektor 
Privat sektor 
Ideell sektor 
Vet ej/ vill ej svara             
Ta ställning till påståendena nedan. 
                                                                                    

21.  Jag har klart för mig vart jag vill vara karriärmässigt om 10 år 



 

47	

                                        
Stämmer helt 
Stämmer delvis 
Stämmer lite 
Stämmer inte alls 
Vet ej/ vill ej svara 
                                        

22.  Jag vill i framtiden ha en tjänst som ger mig hög status 
                                        
Stämmer helt 
Stämmer delvis 
Stämmer lite 
Stämmer inte alls 
Vet ej/ vill ej svara                                  
                                        

23.  För mig är det viktigt att i framtiden inneha en chefsposition 
                                                              
Stämmer helt 
Stämmer delvis 
Stämmer lite 
Stämmer inte alls 
Vet ej/ vill ej svara           
                                                                                                                                 

3. Vid sidan om studierna 
                                        

24.  I vilken utsträckning har du varit med i olika temporära projekt vid sidan om studierna. 
T ex. Personalvetarnas dag, rekryterat till ekonomernas/ juristernas dag.                 
I stor utsträckning 
I relativt stor utsträckning 
Ganska lite 
Har inte varit aktiv i temporära projekt 
Vet ej/ vill ej svara 
                                        

25.   Jag har under min studietid arbetat extra inom ett område som är relaterat till min 
nuvarande  utbildning.                                                    
Stämmer helt 
Stämmer delvis 
Stämmer lite 
Stämmer inte alls 
Har inte jobbat extra vid sidan av studierna 
                                        

26.  Jag har under min studietid läst extrakurser utöver de 180 HP (3 år) som ingår i min 
utbildning.                                               
Ja 
Nej 
Vilka extrakurser var det? 
Om du svarade nej på föregående fråga bortse då från denna. 
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……………………………………………………………………….. 
                                        

27.  Jag har under min studietid arbetat ideellt 
T ex. volontär på Rädda Barnen, i en idrottsförening eller med ungdomar.               
Stämmer helt 
Stämmer delvis 
Stämmer lite 
Stämmer inte alls 
Har inte jobbat ideellt                                                                         
                                        

28.  Jag har under min studietid varit aktiv i olika föreningar. 
T ex. Dynamicus, Nationsengagemang, styrelsemedlem i bostadsrättsförening etc. 
Stämmer helt 
Stämmer delvis 
Stämmer lite 
Stämmer inte alls 
Har inte varit aktiv i någon förening 
 

29.  Jag brukar läsa böcker/ tidningar som innehåller karriärtips 
T. ex CV-guidning, tips för personligt brev etcetera.                                              
Ofta- en gång i veckan eller mer 
Ibland- en gång i månaden 
Sällan- en till två gånger per år 
Aldrig- mer sällan än en till två gånger per år 
Vet ej/ vill ej svara 
 
30. Jag brukar gå på kulturella tillställningar. 
  T.ex. teater, vinprovningar, konstutställningar, 
 
Ofta - en gång i veckan eller mer 
Ibland - en gång i månaden 
Sällan - en till två gånger per år 
Aldrig- mer sällan än en till två gånger per år 
Vet ej/vill ej svara              
 

31.  Jag tänker mer strategiskt än luststyrt vad det gäller min utbildning och andra aktiviteter.     
                         

Stämmer helt   
Stämmer delvis 
Stämmer lite 
Stämmer inte alls 
Vet ej/ vill ej svara                                  
                                                              
                                        

4. Påverkan 
                                        
Ta ställning till följande påståenden nedan. 
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32.  Anser du att det finns en idealbild av hur en personalvetare skall vara? 
T.ex. meriter, personlighet, tidigare erfarenheter 
Stämmer helt 
Stämmer delvis 
Stämmer lite 
Stämmer inte alls 
Vet ej/ vill ej svara   
                                        

33.  . Anser du att du blivit påverkad av din familj vid val av högskolestudier? 
Både indirekt och direkt 
Stämmer helt 
Stämmer delvis 
Stämmer lite 
Stämmer inte alls 
Vet ej/ vill ej svara     
                   

34.  Anser du att du blivit påverkad av din familj vid framtida yrkesval? 
Både indirekt och direkt 
Stämmer helt 
Stämmer delvis 
Stämmer lite 
Stämmer inte alls 
Vet ej/ vill ej svara 
 

35.  Anser du att du blivit påverkad av dina studiekamrater vid framtida yrkesval?          
Stämmer helt 
Stämmer delvis 
Stämmer lite 
Stämmer inte alls 
Vet ej/ vill ej svara 
                                        

36.  Jag känner att jag behöver leva upp till någonting jag inte är 
                                        
Stämmer helt 
Stämmer delvis 
Stämmer lite 
Stämmer inte alls 
Vet ej/ vill ej svara 
                                                              

37.  Anser du att ditt framtida yrkesval kommer att påverkas av tidigare erfarenheter? 
T.ex. erfarenhet inom liknande bransch/arbetsplats, familj/vänner som talat gott/ont 
Stämmer helt 
Stämmer delvis 
Stämmer lite 
Stämmer inte alls 
Vet ej/ vill ej svara 
	


