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Abstract 
 
The Bachelor's degree in Human Resources (HR) is a three-year program. Studies show that 
the knowledge that students possess when they have completed is insufficient in numerous of 
ways in today's labor market. The purpose of this research is to gain information about newly 
graduated Human Resource professionals view regarding the knowledge received at 
University and at work, and what role their employer played in this. To gain information 
eight semi-structured interviews were conducted with alumnis from Uppsala University who 
has studied the program with focus on HR. To gain knowledge about their experience we 
have used Wenger's (1998) theory about learning, Communities of Practice and we have 
extended this theory with Lundmark's (1998) competence flower and Olofsson's (2012) 
education contract. Through thematic analysis the study's three main questions have been 
answered. The outcomes show that practical courses are what respondents mainly brought 
with them from the university. The result also shows that the view of important knowledge is 
relatively intact, but when they started working after graduation they understood the 
importance about this knowledge. Employers plays a major role in filling the knowledge gaps 
that exist for newly graduated HR-professionals. The experience differs depending on 
whether a person started working at its current company after graduation or if the person 
worked part-time at the company during the study, and began a full-time job after graduation. 
 
 
Keywords: Human Resource professionals, education, work life, knowledge, Communities of 
Practice 
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Sammanfattning 
 
Personalvetarprogrammet läses under tre år, studier visar dock att kunskapen som studenter 
får med sig när de är klara på många sätt är otillräcklig på dagens arbetsmarknad. Syftet med 
denna studie är att bidra med kunskap kring hur nyutexaminerade personalvetare ser på den 
kunskap som förvärvats genom utbildningen och i arbetslivet, samt vilken roll deras 
arbetsgivare spelat i detta. För att finna information om detta genomfördes åtta 
semi-strukturerade intervjuer med alumner som läst program med inriktning mot personal- 
och arbetslivsfrågor vid Uppsala universitet. För att generera kunskap om alumnernas 
upplevelse har vi använt Wengers (1998) teori om lärande, Communities of Practice och vi 
har kompletterat denna teori med Lundmarks (1998) kompetensblomma samt Olofssons 
(2012) utbildningskontrakt. Genom en tematisk analys har studiens tre frågeställningar 
besvarats. Studiens resultat visar att praktiska kurser är det som respondenterna främst tog 
med sig från universitet. Resultatet visar även att synen på viktig kunskap är relativt intakt, 
men att betydelsen av det som ansågs som viktig under studietiden, fick en ökad betydelse 
när de började arbeta efter uttagen examen. Arbetsgivaren spelar en stor roll i att fylla de 
kunskapsluckor som finns hos nyutexaminerade personalvetare, men upplevelsen skiljer sig 
beroende om en person har börjat arbeta på sitt nuvarande företag efter examen eller om 
personen under studietiden arbetade deltid på företaget, för att sedan påbörja en heltidstjänst 
efter examen. 
 
 
Nyckelord: Personalvetare, utbildning, arbetsliv, kunskap, praktikgemenskap 
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1. Inledning  
 
Under 1970-talet uppstod det en rad konflikter i samhället gällande villkoren på 
arbetsmarknaden, vilket resulterade i ett ökat intresse för personal- och arbetslivsfrågor. Det 
visade sig även att arbetsmarknaden var i behov av individer med kompetens inom personal- 
och arbetslivsområdet. Det ökade intresset och arbetsmarknadens efterfrågan ledde så 
småningom till att en ny högskoleutbildning började ta form. Denna utbildning kom att bli 
det som vi idag kallar för personalvetarutbildning, eller program med inriktning mot personal 
och arbetslivsfrågor. Innehållet i dagens personalvetarutbildningar skiljer sig något mellan 
olika lärosäten, men grunden är densamma och innefattar tre års högskolestudier 
(Högskoleverket, 2004). Att en akademisk examen inte nödvändigtvis leder till att 
nyutexaminerade studenter besitter samtliga kunskaper som behövs i yrkesrollen, är något 
som har konstaterats av flera forskare (Hallinger & Summer 2011, Teichler (2000). När 
studenter läser till personalvetare vid universitet hoppas de att utbildningen ska generera i en 
anställning och att de ska få användning av de kunskaper som förvärvats under studietiden 
(Olofsson 2014). Dock visar studier att studenter ofta upplever kunskapsluckor när de börjar 
arbeta (Khurshid Abbasi, 2018, Ridhuans, 2000).  

 
Häggström (2004) beskriver i sin rapport att personalvetarutbildningen i Sverige, både är 
yrkesförberedande och forskningsförberedande. Då få forskare har fokuserat på 
personalvetare i sina studier ämnar vi undersöka hur nyutexaminerade personalvetare ser på 
den kunskap som förvärvats genom utbildningen och i arbetslivet, samt vilken roll deras 
arbetsgivare spelat i detta. Vi vill undersöka vad nyutexaminerade personalvetare från 
Uppsala universitet har för upplevelser kring detta. Studien är av pedagogisk relevans då 
kunskap och kompetens är nära förankrat med lärande. I vår teoretiska referensram återfinns 
även en lärandeteori (Wenger, 1998) som används för att belysa på vilka sätt lärande har 
skapats för våra respondenter. 
 
Personalvetarprogrammet får i samhällsdebatten utstå kritik då kritiker hävdar att det inte 
förbereder dess studenter i tillräcklig utsträckning (Ulfsdotter Eriksson, 2013). 
Personalvetarprogrammet i Uppsala skall enligt Uppsala Universitets hemsida behandla 
frågor som: “Hur kan man arbeta med kompetensförsörjning, som att rekrytera, behålla och 
utveckla personal?”, “Hur samspelar individ, grupp och organisation?” “Vilka faktorer i en 
organisation påverkar personalarbetet?” (Uppsala universitet, 2018). Men hur mycket av 
dessa frågor kommer faktiskt upp på utbildningen?  
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1.1 Syfte 
Syftet med denna studie är att bidra med kunskap kring hur nyutexaminerade personalvetare 
ser på den kunskap som förvärvats genom utbildningen och i arbetslivet, samt vilken roll 
deras arbetsgivare spelat i detta. Vi ämnar att skapa kunskap om detta genom att studera 
nyutexaminerade personalvetare från Uppsala universitet. 
 

1.1.1 Frågeställningar 
Syftet har operationaliseras till tre frågeställningar som ämnar bidra med kunskap om 
nyutexaminerade personalvetares upplevelser. 
 
 

● I vilken omfattning upplever nyutexaminerade personalvetare att utbildningen har 
förberett dem inför arbetslivet? 

● Har nyutexaminerade personalvetares syn på viktig kunskap i yrkesrollen förändrats 
efter examen? 

● Vilken roll anser nyutexaminerade personalvetare att arbetsgivaren spelar i att fylla 
eventuella kunskapsluckor? 
 

1.2.1Avgränsningar 
 
Då innehållet i ett personalvetarprogram skiljer sig mellan olika lärosäten har vi valt att 
avgränsa oss till program med inriktning mot personal- och arbetslivsfrågor vid Uppsala 
universitet. Lärosätet valdes med anledning av att det saknas forskning om 
personalvetarutbildningen i Uppsala och det är även av personlig relevans då författarna till 
denna studie läser sista terminen på personalvetarutbildningen och står inför övergången till 
arbetslivet. Begreppet personalvetare avser i denna studie en individ med en kandidatexamen 
(180 högskolepoäng) från en personalvetarutbildning (Olofsson & Pettersson, 2011). 

 
1.2.2 Personalvetarutbildningen i Uppsala 
 
I Uppsala heter utbildningen program med inriktning mot personal- och arbetslivsfrågor och 
omfattar 180 högskolepoäng. Utbildningen läses under sex terminer och leder slutligen till en 
filosofie kandidatexamen. Målet med utbildningen i Uppsala är att förmedla en vetenskaplig 
grund som leder till att studenten kan förvärva kunskaper och färdigheter som är betydande 
för att kunna arbeta självständigt, strategiskt och kritiskt med personal- och arbetslivsfrågor. 
Dessutom ska utbildningen skapa möjligheter för studenten gällande fortsatt utveckling av 
professionell och vetenskaplig karaktär. Programmet består totalt av sex terminer där de tre 
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första är obligatoriska. Därefter väljs inriktning mot sociologi, socialpsykologi, pedagogik 
eller psykologi (Uppsala Universitet 2018). 

 
Figur 1: Utbildningsplanen för personalvetarprogrammet i Uppsala som inrättades 2014. 
(Uppsala universitet, 2018)  1

 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

1 Programmet har reviderats under 2017, men detta rör inte respondenterna i denna studie då de 
omfattades av utbildningsplanen som inrättades höstterminen 2014. 
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2. Forskningsöversikt 

I detta avsnitt presenteras tidigare studier som rör övergången från universitetet till 
arbetslivet. Kapitlet är organiserat utifrån tre teman som belyser olika aspekter av 
forskningsområdet: studenters förberedelse inför arbetslivet, nyutexaminerade studenters 
övergång till arbetslivet och studier om personalvetare. 

 
Tillvägagångssätt 

För att orientera oss inom forskningsämnet gjordes flertalet sökningar i olika akademiska 
databaser och för att säkerställa att materialet var av god kvalitet valdes enbart studier som 
var vetenskapligt granskade.  De databaser som användes var följande: Libris, Swepub, 
ERIC- Education Resources Information Center och Uppsala universitetsbibliotek. 
  
Sökord 

Lärande, arbetsliv, university, gap, transfer, school-to-work, transition, learning, knowledge 
transfer, knowledge sharing,  learning, higher education, universitet, graduates, students, 
knowledge, academic achievement, gap, kunskap, kunskapsöverföring, övergång, 
personalvetare, högskoleutbildning, university, arbetsliv, workplace, HR, Human resources, 
skills, högskola, kompetensöverföring, competence, kunskapslucka,  
 

2.1 Studenters förberedelse inför arbetslivet 

García-Aracil, Monteiro och Almeida (2018) utförde en kvantitativ studie för att undersöka 
vilka faktorer som påverkar portugisiska masterstudenter upplevelse av förberedelse inför 
arbetslivet. I studien undersöktes ekonomi-, civilingenjör- och statsvetarstudenter. Resultatet 
visar att deltagande på föreläsningar och grupparbeten skapar en stark känsla av förberedelse 
inför arbetslivet medan endast närvaro på föreläsningar korrelerar negativt med detta. 
Resultaten visar också att studenterna ser på de praktiska kunskaperna som givits under 
utbildningen, som väldigt viktiga inför deras start i arbetslivet. Monteiro och Almeida (2015) 
är ytterligare två forskare som har undersökt studenters förväntningar på övergången från 
universitet till arbetsliv. I sin kvalitativa studie undersökte de om deltidsarbete under 
studietiden har någon betydelse för studenters inställning gällande övergången till arbetslivet. 
Studiens resultat indikerar att personer som deltidsarbetar vid sidan av studierna upplever 
större kontroll jämfört med de personer som inte har deltidsarbete. Dessutom visar 
undersökningen att studenter med deltidsarbete är mindre oroliga inför övergången. 
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2.2 Nyutexaminerade studenters övergång till arbetslivet 
Jackson (2016) har studerat hur kompetenser överförs när nyutexaminerade studenter går från 
universitetet till arbetslivet. Genom en Confirmatory factor analysis ( CFA) och Structural 
equation modelling (SEM) undersökte hon nyutexaminerade studenter från 29 australiensiska 
universitet. Hon använde sig av ett snöbollsurval för att få fram sitt urval och de 
nyutexaminerade studenterna befann sig inom olika sektorer, b.la. inom HR. Studiens resultat 
visar att personlighetsdragen ”openness”, ”extraversion” och “conscientiousness” underlättar 
när nyutexaminerade studenter ska överföra kunskaper till arbetslivets kontext. Det visar sig 
även vara viktigt att de teorier som lärs ut under utbildningen relateras till yrkesmässiga 
kompetenser, samt att studenter får lära sig saker i ett sammanhang som är relaterat till 
arbetslivets miljö (Jackson, 2016). På så vis kan studenter enklare applicera sina kunskaper i 
arbetslivet. Modellen framhäver dessutom att arbetsgivare bör ha en en mer 
processorienterad, snarare än resultatfokuserad inställning till förvärv och överföring av 
färdigheter bland nyutexaminerade studenter. Ytterligare en betydande faktor är hur lång 
arbetsrelaterad erfarenhet som studenten har. Resultatet visar att längre perioder av 
arbetsrelaterad erfarenhet påverkar studenters förmåga att enklare applicera sina kunskaper i 
arbetslivet. Studien visar således att studenter med arbetsrelaterad erfarenhet enklare kan 
överföra kunskaper från universitet till arbetslivet efter examen. Studien bidrar även med 
betydande kunskap till denna studie då tesen är liknande. 
 
Dahlgren, Hult, Dahlgren, af Segerstad och Johanssons (2006) intervjustudie om hur 
akademiska kunskaper överförs till arbetslivet efter avslutad utbildning tar avstamp i 
Communities of Practice och analyser nyutexaminerade studenter från tre olika program: 
statsvetenskap, psykologi och maskinteknik. Resultatet visar att psykologprogrammet var den 
utbildning som hade mest fokus riktat mot professionen. När psykologstudenter tar examen 
sker socialisationen och övergången till arbetslivet direkt. Nyutexaminerade psykologer 
uppvisar goda professionella kompetenser, vilket resulterar i att de direkt blir legitima 
deltagare på arbetsplatsen. Resultatet visar även att de studenter som har läst maskinteknik på 
universitetet, får en formell legitimitet genom sin examen som indikerar att de är snabblärda 
och kan arbeta hårt, vilket i sin tur blir deras inkörsport till arbetslivet. 
Statsvetenskapsutbildningen är precis som personalvetarprogrammet, väldigt teoretiskt 
inriktat och studiens resultat indikerar att personer som läst statsvetenskap främst besitter 
generella kompetenser. Resultatet visar att när dessa studenter övergår till arbetslivets praktik 
måste de transformera och kontextualisera sina kunskaper för att det ska gå att applicera på 
ett specifikt fall och det är genom erfarenheter som detta sker (Dahlgren et.al 2006). Vi 
kommer likt denna studie använda oss av Wengers (1998) teori, Communities of Practice. 
Vår studie kommer bidra med kunskap kring hur nyutexaminerade personalvetare upplever 
att de förbereds inför arbetslivet, något som inte Dahlgren et.al (2006) undersöker.  
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Lilja Andersson & Edberg (2010) är ytterligare två forskare som har undersökt 
nyutexaminerade studenter, de fokuserar på nyutexaminerade sjuksköterskor. Studien visar 
att det under utbildningen fanns en oro för att de inte lärde sig tillräckligt mycket om hur de 
skulle utöva sjuksköterskeyrket, vilket gjorde att de inte kände att t.ex. metod och statistik 
inte hade ett så stort värde. Ett år efter utbildningen är synen en helt annan, då de dels insett 
att de kunskaper som de fick var tillräckliga för yrket samt att de mer vetenskapliga 
aspekterna har varit av stort värde gällande att kunna skaffa sig mer kunskap genom att kunna 
hitta texter, analysera dessa samt ställa sig kritisk till dess innehåll. I intervjuerna 
framkommer att flera personer ändrat inställning till lärande och nu tycker att man inte 
behöver veta allting utan att man kan lära sig längs vägen. Sjuksköterskorna ansåg de 
praktiska kurserna var det som var mest lärorikt efter examen. Synen på den teoretiska 
kunskapen förändrades efter examen. Förändringen skedde då de förstod värdet av de 
teoretiska kunskaperna när de utförde det dagliga arbetet, en förståelse som inte fanns när de 
var nyutexaminerade. Även om sjuksköterskeutbildningen skiljer sig från 
personalvetarutbildningen, är studiens bidrag av relevans. Detta med anledning av att studien 
berör nyutexaminerade studenters syn på universitetsutbildning. 

2.3 Kunskapsluckor hos nyutexaminerade studenter 
Kunskapsluckor hos nyutexaminerade businesstudenter är ett ämne som har undersökts av 
Abbasi, Ali och Bibi (2018). Forskarna utgick från arbetsgivarens perspektiv och studerade 
hur bankchefer upplevde nyutexaminerade businesstudenters kompetenser.  Studiens resultat 
visar att chefer generellt har höga förväntningar på nyutexaminerade studenter. Kreativt 
tänkande och adaptionsförmåga är sådana färdigheter som bäst stämmer överens med 
chefernas förväntningar, medan ledarskapsförmåga och analytisk förmåga är färdigheter som 
chefer anser att studenter behöver utveckla. Även Graham och McKenzie (1995) påpekar 
kunskapsluckan mellan arbetsliv och utbildning. I en kvalitativ studie undersöktes 15 brittiska 
organisationer där nyutexaminerade studenter arbetar. Studiens resultat indikerar att 
nyutexaminerade studenter ofta upplever svårigheter när de ställs inför en ny 
organisationskultur. Den första tiden på företaget är betydande för hur väl den 
nyutexaminerade studenten kommer att trivas, samt hur väl studenten upplever att dennes 
kompetenser kommer till användning (Graham och McKenzie, 1995). Precis som Abbasi et.al 
(2018) hävdar Graham och McKenzie (1995) att arbetsgivaren ofta har höga förväntningar på 
nyutexaminerade studenter.   
  
Ytterligare en studie som berör kunskapsluckor är Ridhuan, Mara, Akbar Tengku Abdullah, 
Agus och Mohid Rahmats (2007) studie om malaysiska revisionsstudenter. Malaysiska 
revisionsstudenter som deltar i studien upplever att de lär sig mycket om just revision, skatt 
och redovisning men för lite om kommunikation och att anta ett logiskt tillvägagångssätt. 
Studien fokuserar dels på att mäta hur de tidigare studenterna rankar olika egenskaper, 
exempelvis kunskap om revision, kommunikation eller skatt. Resultaten visar att 
professionalism och ledarskapsegenskaper är de som sågs som mest positiva. Det viktigaste 

11 



 

resultaten i studien är glappet mellan vilka egenskaper som lärdes ut på universitet och vilka 
egenskaper som ansågs vara viktiga på arbetsplatsen där kommunikation och 
ledarskapsförmåga, som var av stor vikt på arbetsplatsen men som inte lärdes ut i så stor 
utsträckning på universiteten. Respondenterna ansåg att den kunskap som gavs kring 
redovisning, revision och skatt var tillräcklig i arbetslivet medan många andra aspekter som 
sågs som viktiga i arbetslivet inte lärdes ut i tillräckligt stor utsträckning på universiteten. 

2.4 Studier om personalvetare 

Olofsson & Petersson (2011) väljer att kalla utbildningen (personalvetarutbildningen) för en 
akademisk yrkesutbildning. De utförde en kvantitativ studie bland studenter som läste 
personalvetarprogrammet år 2003 vid Växjö universitet för att sedan återkoppla till dem fem 
år senare. År 2003, när de fortfarande var studenter, undersöktes deras inställning till t.ex. 
utbildningens ämnesinnehåll, undervisning  och praktik. Resultaten visar att studenterna är 
nöjda med utbildningen, 87 % anser sig nöjda med undervisningen, 84 % med 
ämnesinnehållet men bara 30 % är nöjda med praktik eller arbetsförlagd utbildning. I den 
efterföljande studien som utfördes undersöktes hur nöjda alumnerna var med de färdigheter 
de fick med sig från utbildningen. Alumnerna fick också besvara hur stor användning de har 
av färdigheterna i det dagliga arbetet. 
 

 
Figur 2 (Olofsson & Pettersson, 2011) 
 
I figuren ovan ser vi att alumnerna generellt är nöjda med den träning som de fått i sin 
utbildning men att det är två färdigheter som de inte är nöjda med, att genomföra utredningar 
och anlägga ett könsrollsperspektiv. Som vi ser i figuren är det inte heller något som är så 
vanligt förekommande i arbetet. 
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Olofsson och Pettersson (2011) undersökte också anledningen till varför studenterna valde att 
studera på just personalvetarprogrammet i Växjö. En intressant aspekt av studien var att 
studenterna ansåg det nästan lika viktigt att få en fast anställning som det var att få tillämpa 
de kunskaper som erhållits under utbildningen. Detta visade också att det som hade störst 
betydelse var att få arbeta med varierade arbetsuppgifter samt att arbetet var intellektuellt 
stimulerande. Den sociala aspekten, att få träffa människor i olika situationer var också av 
stor betydelse. 
 
I intervjuerna som genomfördes förklarade alumnerna att synen på yrkeslivet var mycket 
otydlig, något som har gett effekter för alumnerna i form av att de t.ex. inte förstått hur nära 
en arbetsgivare en personalvetare måste arbeta, vilket innebär att man ibland måste utföra 
saker åt arbetsgivaren som inte stämmer överens med ens egna värderingar. Studien visar att 
det är svårt att konkretisera vad arbetet skall innebära. Författarna tittade också närmare på 
vilken kunskap alumnerna såg som viktigast för personalvetare, på frågan svarade en 
tredjedel arbetsrätt. Denna kunskap är något som lärs ut på programmet i form av en faktiskt 
kurs, annan kunskap som belystes var kunskap rörande människor och samtal. 
  
På frågan hur alumnerna införskaffar sig kunskap undersöktes om kunskap inhämtas från 
överordnade, kollegor, genom “fackfolk” utanför arbetet, genom facklitteratur eller genom att 
söka på internet. Resultaten visade att söka kunskap hos sina kollegor var de vanligaste, där 
33 % gör det dagligen och 41 % gör det varje vecka. Att söka på internet är något som en 
fjärdedel gör dagligen och en tredjedel gör minst en gång i veckan. 
  
Även Hallier och Summers (2011) har genomfört en studie om personalvetare.  Genom en 
kvalitativ studie undersökte de hur personalvetare utformar sin yrkesidentitet. De genomförde 
intervjuerna med  sistaårsstudenter som läste HRM (Human Resource Management) vid ett 
brittiskt universitet. Forskarna hävdar att yrkesrollen för personalvetare inte enbart formas i 
arbetslivet utan de pekar på att den även formas under utbildningens gång. Bland 
sistaårsstudenterna fanns det en gemensam bild av vad yrkesrollen skulle innebära i 
praktiken. Dock ansåg flertalet studenter att de inte fick lära sig tillräckligt mycket av detta på 
universitetet. Studenterna hävdade att att de främst fick lära sig om abstrakta teorier, som 
ibland inte hade en tydlig koppling till praktiken. Dessutom pekar studiens resultatet på att en 
examen från ett personalvetarprogram inte nödvändigtvis betyder att en den nyutexaminerade 
studenten besitter alla de kunskaper som behövs i yrkesrollen. Hallier och Summers (2011) 
resultat är i linje med Ulfsdotter Eriksson (2013) som menar att personalvetare inte förbereds 
i tillräcklig utsträckning. I likhet med Hallier och Summers (2011) hävdar Teichler (2000) att 
det finns en matchningsproblematik som innebär att en högre utbildning inte nödvändigtvis 
behöver betyda att studenter är tillräckligt anställningsbara och har de kvalifikationer som 
krävs i arbetet de ämnar att göra efter examen.  
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2.5 Summering av forskningsfältet 
Gällande förberedelse inför arbetslivet visar tidigare studier att deltidsarbete och aktivt 
deltagande på lektioner skapar en god förberedelse inför arbetslivet. Andra studier har berört 
övergången till arbetslivet och forskningen tyder på att kunskapsöverföringen av akademiska 
kunskaper skiljer sig beroende på utbildning. Forskningen visar dock att det är viktigt att 
teorier som lärs ut på universitetet relateras till yrkesmässiga kompetenser eftersom det 
underlättar nyutexaminerade studenters övergång till arbetslivet. Vidare har kunskapsluckor 
hos nyutexaminerade studenter studerats och resultaten tyder på att det finns ett glapp mellan 
universitetet och arbetslivet, samt att arbetsgivare ofta har höga förväntningar på 
nyutexaminerade studenter. Endast ett fåtal forskare har fokuserat på yrkesgruppen 
personalvetare i studier om övergången och dessa forskare har främst undersökt hur 
yrkesidentiteten utformas, samt hur personalvetare vid Växjö universitet ser på sin utbildning 
i relation till arbetslivet. Tidigare studier har således berört liknande aspekter som denna, men 
forskarna har dock andra utgångspunkter, t.ex. fokuserar Dahlgren et.al. (2006) på hur 
studenter förbereds inför arbetslivet.  
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3. Teoretiskt perspektiv 
I detta avsnitt kommer vi redogöra för de teoretiska utgångspunkter som studien bygger på. 
Kapitlet är indelat i tre olika delar och inleds med en förklaring av Communities of Practice. 
Därefter följer en beskrivning av kompetensblomman och slutligen diskuteras de olika 
delarna i utbildningskontraktet. 

3.1 Communities of Practice 
Då kunskap är nära förankrat med lärande har vi valt att använda oss av Wengers (1998) 
teori, Communities of Practice. Wenger (1998) ser lärande som ett social fenomen där 
kunskap är ett resultat av engagemang och deltagande inom olika praktikgemenskaper. 
Begreppet praktikgemenskap innebär att individer samlas kring en gemensam verksamhet där 
det finns ett ömsesidigt engagemang och en delad agenda (Wenger, 1998). I denna studie 
kommer fokus främst riktas mot två praktikgemenskaper, universitetet och arbetsplatsen.  
 
Personalvetare har under tre års tid varit en del av universitetet och där har de formats och 
utvecklat olika kunskaper som ska förbereda dem inför arbetslivet. Wenger (1998) förklarar 
att när studenter går i skolan möts de av en gemenskap där deras tidigare tankesätt utmanas 
samtidigt som de blir en del av institutionen. När studenterna sedan tar examen och börjar 
arbeta blir de en del av en ny gemenskap och Wenger (1998) exemplifierar hur det kan te sig 
i arbetslivet. Han förklarar att arbetstagare strukturerar sina liv i samråd med kollegor och 
kunder för att kunna fullgöra sina förpliktelser gentemot arbetsgivaren, men han påpekar att 
arbetsbeskrivningen inte alltid är detsamma som det faktiska arbetet. Därför behöver 
arbetstagaren utveckla en strategi inom den rådande praktikgemenskapen för att kunna utföra 
det arbete som krävs. I samband med detta formas även yrkesrollen och arbetstagaren skapar 
en bild av sig själv. Wenger (1998) påpekar att arbetstagare även kan ingå i flera mindre 
gemenskaper på arbetsplatsen. Dessa gemenskaper kan dels vara uttalade såsom avdelningar 
men det kan även handla om informella gemenskaper i form av fikagrupper etc. Genom att en 
individ är en del av olika informella och formella praktikergemenskaper kan kunskap och 
andra aspekter av gemenskapen överföras och det leder även till att olika praktiker binds 
samman. Även objekt såsom dokument eller koncept kan fungera som redskap för att 
sammanlänka praktiker (Wenger, 1998).  
 
För att förklara vad som möjliggör lärande och förvärv av kunskap utgår Wenger (1998) från 
fyra premisser. Den första premissen handlar om att människor är sociala varelser och det är 
något som man bör ta hänsyn till i diskussionen om lärande. Den andra premissen handlar om 
att kunskap ska ses i relation till sociala praktiker eftersom det är i dessa grupper som 
kunskap skapas. Den tredje premissen handlar om att kunnande är ett resultat av deltagande 
inom praktiken. Det innebär således att en individ måste göra något aktivt med kunskapen för 
att kunnande ska uppstå. Den fjärde och sista premissen handlar om att individer besitter 
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förmågan att förhålla till världen och kan uppleva den som meningsfull. Förmågan att finna 
saker meningsfullt är det som lärande i slutändan ska generera.  
 
Dessa premisser bidrar med en grundläggande förståelse för de olika aspekterna i Wengers 
(1998) teori. Lärande beskrivs som en social process som uppstår genom aktivt deltagande 
inom olika praktikgemenskaper. Deltagandet leder i sin tur till att identiteter skapas i relation 
till de sociala praktikerna. Det handlar således både om aktivt deltagande och tillhörighet. 
Medlemskapet i en praktik påverkar dels en persons handlande men även hur man ser på sig 
själv, samt hur man tolkar världen runt omkring.  

 
Figur 3 (Wenger, 1998). Modellen visar komponenterna som lärprocessen består av. 
 
Modellen ovan skall enligt Wenger (1998) ses som en modell över lärande utifrån ett socialt 
perspektiv. Detta lärande sker mellan de fyra komponenter som beskrivs nedan. 
 

1. Lärande genom praktik - att lärande sker i en handling. Lärandet sker i en praktisk 
kontext och detta är något som inte går att bortse från när lärande studeras som ett 
fenomen. I en gemenskap blir den praktiska handlingen det som knyter medlemmarna 
till varandra, oavsett om det är ett ungdomslag i fotboll eller en ledningsgrupp på ett 
stort företag. Det är just den gemensamma praktiken som utgör skillnaden mellan en 
gemenskap och en praktikgemenskap, en gemensam handling som inte finns hos 
människor som bara umgås med varandra. På en arbetsplats kan en individ delta i 
flera olika praktikgemenskaper, i att driva sitt företag framåt som en del av företaget, 
som en del i sin arbetsgrupp för att bidra till företaget men också som en del i en 
specifik projektgrupp. För en nyanställd kan detta skapa mening. Att lära sig i 
praktiken innefattar också mer implicita aspekter, något som inte kan fås när man 
studerar ett fenomen från utsidan, utan något som skapas när man är del av en 
praktikgemenskap (Wenger, 1998).  
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2. Lärande genom mening - att lärande uppkommer när en individ känner en mening. I 
livet erfar människor otaliga situationer där de tar emot nya intryck och detta skapar 
hela tiden en intern förhandling kring vad som är meningsfullt. Människor ingår 
ständigt i flera praktikgemenskaper och det är i dessa som en individ kan uppleva 
meningsfullhet i handlingar. Då individer ständigt utsätts för nya intryck sker denna 
omförhandling om vad som är meningsfullt ständigt och mynnar ut i att synen på 
vilka handlingar som är meningsfulla förändras (Wenger, 1998). Som gymnasieelever 
kan en individ finna meningar i handlingar som individen senare i livet inte kan se 
någon mening i. Det beror på att människor ständigt ingår i nya praktikgemenskaper, 
vilket förändrar synen på meningsfullhet i handlingar.  
 

3. Lärande genom tillhörighet - att tillhöra något behöver enligt Wenger (1998) inte 
betyda att denna gemenskap utför något praktiskt, utan det väsentliga är hur en individ 
kan lära genom att delta i en gemenskap. Genom att tillhöra en gemenskap skapas 
möjligheter för samtal kring framtid, erfarenheter och andra aspekter som diskuteras i 
en gemenskap. För en person som är relativt ny i en gemenskap kan detta vara väldigt 
nyttigt, att få höra om vad de som varit med i gemenskapen längre har upplevt och 
vilka hinder de har stött på. En gemenskap skapar genom dessa samtal ett 
förhållningssätt till varandra. En viktig aspekt i en gemenskap är att det finns en 
förståelse kring hur man kan bistå varandra i gemenskapen, inte att alla individer 
behöver veta allt. Som ny i en gemenskap finns möjlighet till stöd och råd för att 
tackla händelser som sker i dennes dagliga liv i den nya gemenskapen. I en 
gemenskap kan också motsättningar finnas, dessa behöver nödvändigtvis inte vara 
negativa utan kan också leda till en positiv förändring i gemenskapen (Wenger, 1998).  

 
4. Lärande genom identitet - Wenger (1998) beskriver identitet som ett objekt som är 

ständigt förändras, omformas och utvecklas. En identitet kan ses som olika stark 
beroende på var en individ befinner sig i livet. I detta fall kan en 
“personalvetarstudent” i inledningen av sin utbildningen känna en stark samhörighet 
med just den identiteten för att den sedan blir svagare och svagare ju starkare en 
annan identitet blir. Wenger (1998) betonar att det kan uppstå en problematik när 
någon befinner sig mittemellan två gemenskaper. Han menar således att denna 
komponent kan ses som ett lärande genom att individens syn på identiteter ständigt 
förändras (Wenger, 1998). Det skulle exempelvis kunna handla om en 
“personalvetarstudent” som deltidsarbetar under sin studietid, då kan det skapa en 
problematik mellan de två gemenskaperna och om vilken identitet som känns starkast 
för individen. Exempelvis möter en individ i universitetsvärlden även andra 
människor som har helt andra identiteter, t.ex. läkarstudenter eller lärarstudenter. 
Dessa identiteter är för en “personalvetarstudent” okänd mark, men dessa påverkar 
också den personliga utvecklingen då man konfronteras och bekantar sig med något 
som tidigare var obekant för individen. 
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3.2 Kompetensblomman 
Annika Lundmark (1998) har tagit fram en modell som kallas för kompetensblomman, där 
hon kategoriserar olika kompetenser som en person behöver besitta för att kunna handla 
funktionellt i arbetslivet. Hon menar att kunskap utgör kärnan i en persons kompetens och 
begreppet kompetens definierar hon som en individs potentiella handlingsförmåga i relation 
till en specifik uppgift, situation eller arbete (Lundmark, 1998). Vi anser att modellen är av 
relevans för denna studie då uppdelningen av de olika kompetenserna är ett användbart 
verktyg för att kategorisera personalvetares kunskaper.  

 
Figur 4. (Lundmark, 1998). I kompetensblomman särskiljs de fyra delkompetenser som 
tillsammans utgör en persons funktionella kompetens.  
 
Yrkesteknisk kompetens 
Den yrkestekniska kompetensen består av grundläggande kunskaper och färdigheter som 
behövs inom det aktuella yrket (Lundmark, 1998). Denna kompetens är således specifik för 
varje yrkeskategori och vi kommer därför att rikta fokus mot de kompetenser som behövs 
inom personalvetaryrket.  
 
Strategisk kompetens 
Strategisk kompetens står för kunskaper som är kopplade till yrkesverksamheten, vilket kan 
vara kunskap gällande verksamhetsidén, affärsidén eller vetskap om konkreta mål för 
verksamheten. Denna kompetens handlar även om att ha förståelse för sin egen roll inom 
verksamheten. Dessutom innebär strategisk kompetens att man har en helhetssyn på 
verksamheten och därmed kan arbeta långsiktigt. Det kan exempelvis innebära att man har en 
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förståelse för att omvärldens förändringar kan påverka verksamheten, samt att man har 
förmågan att förutse vilka konsekvenser som ett viss sanktion kan leda till (Lundmark 1998).  
 
Personlig kompetens 
Den personliga kompetensen berör aspekter såsom förhållningssätt, värderingar, etik, ansvar 
och kreativitet. Det kan exempelvis handla om förmåga att kunna hantera konflikter på ett 
etiskt sätt. Även människosyn är en viktig aspekt av den personliga kompetensen eftersom 
den ligger till grund för en persons relationer (Lundmark 1998).  
 
Social kompetens 
Den sociala kompetensen består av teamarbete, socialt samspel, samt sociala kontakter. En 
person med god social kompetens visar hänsyn och respekt gentemot andra och är en duktig 
lyssnare med en god samarbetsförmåga (Lundmark 1998).  

3.3 Utbildningskontraktet 
Då vi vill undersöka personalvetares syn på kunskap som förvärvats under utbildningen, har 
vi valt att inkludera Olofssons (2012) teori om utbildningskontaktet. Hon beskriver 
utbildningskontraktet som något som beaktar fyra olika förhållanden kring den högre 
utbildningen. Vi kommer fokusera på två av dessa. De två förhållandena som vi kommer 
fokusera på är “förhållandet mellan studenters utbildning och deras arbetsmarknad” och 
“förhållandet mellan studenter och deras utbildning” (program, ämne, institution, universitet). 
De två övriga är “förhållandet mellan utbildningssystemet och samhället i övrigt” och 
“förhållandet mellan studenter, lärare och lärandet i en given utbildningssituation”. Vi väljer 
att frångå dessa aspekter, då de inte är av relevans för studiens syfte. 
 
Förhållandet mellan studenter och deras arbetsmarknad (arbetsmarknadskontraktet) 
Personalvetarprogrammet är en akademisk utbildning som syftar till att en person med 
uttagen examen från detta program kommer arbeta som personalvetare. Genom att gå 
utbildningen finns alltså en förväntan från den studerande att en examen skall öppna vägen 
för att kunna skaffa sig ett “bättre” arbete. Med ett “bättre” arbete menas ett arbete som ger 
en bättre lön, bättre arbetsvillkor samt är mer givande och intressant än om studenten ej gått 
utbildningen. Genom att studenten utför en prestation (studerar) finns en utlovad 
motprestation, ett “bättre” arbete som beskrevs tidigare (Olofsson, 2012). I vår studie 
kommer vi främst fokusera på arbetsmarknadskontraktet som en helhet för att se hur våra 
respondenter ser på förhållandet mellan arbetsmarknaden och sin studietid och hur de har sett 
på arbetsmarknaden under sin studietid samt efter deras uttagna examen. 
 
Förhållandet mellan student, lärare och lärande (undervisningskontraktet) 
Ett undervisningskontrakt skapas i relationen mellan studenter och lärare (Olofsson, 2012). 
Personalvetarstudenter som påbörjar utbildningen kommer in i en fastställd struktur med krav 
och förväntningar från lärare som syns i studieplaner, litteraturlistor och genom 
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examenstillfällen. Olofsson (2012) förklarar att utbildningskontraktet fungerar som ett socialt 
kontrakt som legitimerar utbildningen och studenten. Han menar även att den kan ses i ljuset 
av att en utbildning ska generera kunskaper som senare behövs i arbetslivet (Olofsson, 2012). 
I vårt fall vill vi se om de kunskaper som en personalvetare har förvärvat, kommer till 
användning i arbetet. Vi vill i denna studie titta närmare på vilken syn våra respondenter hade 
innan de började utbildningen, vilka förväntningar de hade på den samt hur samt hur de sedan 
ansåg att utbildningen var.  
 

Figur 5. (Olofsson, 2012). Bilden illustrerar utbildningskontraktet och dess beståndsdelar. 
 

3.4 Teorisammanfattning 

 
Då kunskap är nära förankrat med lärande har vi valt att inkludera Wengers (1998) teori 
Communities of Practice som bidrar med förståelse för hur lärande uppkommer. 
Personalvetare har tillhört praktikgemenskapen på universitetet under tre års tid och där har 
de varit delaktiga i en mängd läroprocesser, som har genererat kunskaper som de hoppas få 
användning av när de övergår till arbetslivet. Teorin bidrar även med förståelse för vad som 
möjliggör kunskap, vilket underlättar när vi sedan ska använda Lundmarks (1998) 
kompetensblomma för att kategorisera personalvetares kompetenser. Modellen särskiljer de 
fyra olika kompetenser som en individ behöver besitta för att kunna handla funktionellt. 
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Slutligen väljer vi att inkludera Olofssons (2012) teori om utbildningskontraktet, vilket bidrar 
med förståelse för personalvetarnas förhållningssätt till utbildningen, vilket är av relevans för 
studiens frågeställningar. 
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4. Metod 

 
I följande avsnitt kommer vi redogöra för studiens metodologiska val och tillvägagångssätt. 
Inledningsvis presenteras ansatsen och undersökningsmetoden, sedan följer en beskrivning av 
urvalet. Därefter behandlas studiens tillvägagångssätt, etik, samt validitet och reliabilitet. 
Slutligen förs en diskussion om den tillämpade metoden. 

4.1 Metodologisk ansats 
Då vi ämnar finna kunskap kring hur nyutexaminerade personalvetare ser på den kunskap 
som förvärvats vid Uppsala universitet och i arbetslivet, samt vilken roll deras arbetsgivare 
spelat i detta, har vi valt att använda oss av kvalitativ metod. Vi anser att den kvalitativa 
metoden är bättre lämpad än den kvantitativa då vi fokuserar på individers upplevelser av 
olika fenomen. Detta med hänvisning till Bryman (2011) som hävdar att kvalitativ metod är 
lämplig vid undersökningar av individers uppfattningar av den sociala verkligheten. Ofta 
bygger kvalitativa studier på deduktion men vi har valt att använda abduktion, vilket innebär 
att forskaren har sin utgångspunkt i empiri men förkastar inte teoretiska förföreställningar. 
Det innebär vidare att det empiriska tillämpningsområdet förändras under arbetets gång, samt 
att det teoretiska ramverket kan justeras (Alvesson & Sköldberg, 2017). För att analysera 
genererad data användes tematisk analys där vi lät empirin styra tematiseringen. Detta är i 
linje med Alvesson och Sköldberg (2017) som förklarar att abduktiva forskare har en en 
öppenhet gentemot de svar som genereras under analysen.  

4.2 Undersökningsmetod 
Utifrån undersökningens syfte och teoretiska utgångspunkt valdes kvalitativa intervjuer med 
en semi-strukturerad form som datainsamlingsmetod. Bryman (2011) förklarar att en 
semistrukturerad intervju innebär att intervjuaren utgår från ett antal frågor som ofta är 
relativt allmänt uttryckta. Ordningsföljden på frågorna kan dock variera och vid behov ställer 
intervjuaren även uppföljningsfrågor. Semi-strukturerad intervjuform valdes även med 
anledning av att vi ville ha möjligheten att ställa följdfrågor ifall vi ansåg att respondenternas 
svar inte var tillräckligt uttömmande. 

4.3 Urval 
Bekvämlighetsurval är den urvalsmetod som har används i denna studie och det innebär att 
urvalet är baserat på personer som finns tillgängliga för forskaren (Bryman, 2011). 
Urvalsmetoden valdes främst med anledning av den knappa tidsaspekten eftersom det skulle 
spara oss mycket tid och vi var även relativt övertygade att de personer som vi tog kontakt 
med skulle ställa upp på intervju. Alvehus (2013) belyser även att bekvämlighetsurval är 
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vanligt bland universitetsstudenter. Vi är medvetna om att urvalet kan skapa en skev bild av 
verkligheten, eftersom det inte är representativt för hela populationen personalvetare vid 
Uppsala Universitet. Vi anser dock att denna presumtiva skevhet inte är av större betydelse 
då vi inte ämnar att generalisera resultatet utan istället att kvalitativt analysera våra intervjuer. 
Vi vill alltså bidra med kunskap och undersöka just vad våra respondenter tycker, inte ifall 
deras utsagor är representativa för hela populationen. Vi planerade att genomföra 10 
intervjuer för att få in tillräckliga mängder med data, men efter 8 intervjuer upplevde vi att vi 
hade uppnått det som Alvehus (2013) kallar för teoretisk mättnad. Teoretisk mättnad innebär 
att informationen som fås från respondenterna återkommer, samt att den inte längre bidrar 
med nya inslag (Alvehus, 2013). Vid genomförande av den åttonde intervjun kände vi att 
respondentens svar överensstämde med vad de tidigare respondenterna hade sagt och därför 
beslutade vi att inte utföra fler intervjuer. 
 
De åtta personer som ingick i urvalet har alla tagit examen under det senaste året, vilket var 
ett kriterium som var viktigt för oss då vi ville undersöka hur respondenterna upplevde sin 
utbildning, hur synen på viktig kunskap förändras samt hur arbetsgivaren arbetat för att fylla 
eventuella kunskapsluckor. Kravet på att vara nyutexaminerade berodde på att deras 
erfarenheter skulle vara relativt färskt i minnet. Alvehus (2013) menar att en risk med att 
intervjua en person om något som hände för länge sedan är att informationen som en får inte 
är lika autentisk som den är när någon berättar om något som ligger närmare i tiden. Alvehus 
(2013) påpekar att urvalet antingen kan vara homogent eller heterogent och med det menas 
att respondenterna antingen är relativt lika varandra, eller det motsatta. I denna studie kan 
urvalet ses som relativt homogent då alla respondenter har studerat vid Uppsala Universitet 
och tagit examen det senaste året. Då vi ämnade att finna en gemensam berättelse hos våra 
respondenter ansåg vi att ett relativt homogent urval var mest lämpligt. 

4.4 Respondenter 
Samtliga respondenter har tagit kandidatexamen vid Uppsala under det senaste året och har 
därmed varit yrkesverksamma som nyutexaminerade personalvetare i 0,5-1 år. 
Respondenterna har antingen huvudämne psykologi, sociologi eller pedagogik men alla har 
en kandidatexamen med inriktning mot “Personal- och arbetslivfrågor”. Urvalet av 
respondenter består av kvinnor som befinner sig i ett åldersspann mellan 23 - 28 år. En del 
respondenter arbetar idag med Human Resources (HR) medan andra arbetar med rekrytering. 
Samtliga personer har arbetat extra under sin studietid inom personal- och arbetslivsområdet. 
Nedan följer en kort presentation av respondenterna (R). 
 
R1 - Examenstermin VT18, arbetar inom bemanningsbranschen. Övergick från deltidstjänst 
till heltidstjänst på samma företag efter examen. 
R2 - Examenstermin HT17, arbetar med  personalfrågor. Övergick från deltidstjänst till 
heltidstjänst på samma företag efter examen. 
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R3 - Examenstermin VT18, arbetar inom rekryteringsbranschen. Började på sitt nuvarande 
företag efter uttagen examen. 
R4 - Examenstermin HT17, arbetar inom rekryteringsbranschen. Övergick från deltidstjänst 
till heltidstjänst på samma företag efter examen. 
R5 - Examenstermin VT18, arbetar inom rekryteringsbranschen. Övergick från deltidstjänst 
till heltidstjänst på samma företag efter examen. 
R6 - Examenstermin HT17, arbetar med personalfrågor. Började på sitt nuvarande företag 
efter uttagen examen. 
R7 - Examenstermin HT17, arbetar inom rekryteringsbranschen. Började på ett annat företag 
efter uttagen examen. 
R8 - Examenstermin HT17, arbetar med personalfrågor. Började på sitt nuvarande företag 
efter uttagen examen. 

4.5 Förberedelse 
För att kunna utföra bra intervjuer och samla in data som rörde studiens syfte valde vi att ta 
fram en intervjuguide (se bilaga 1). Dalen (2015) menar att en intervjuguide är viktig för att 
kunna utföra semi-strukturerade intervjuer på ett så bra sätt som möjligt. Under arbetet med 
att ta fram intervjuguiden hade vi våra frågeställningar med oss i alla steg i arbetet för att 
försöka skapa en intervjuguide med teman som speglade studiens syfte. Vi valde att använda 
det som Dalen (2015) benämner som “områdesprincipen”, vilket innebär att vi som 
intervjuare inleder intervjun med frågor som ligger lite längre ifrån det centrala i vår intervju 
för att sedan stegvis närma oss ämnet. Vi anser inte att frågorna var av känslig karaktär utan 
anledningen till att vi valde detta tillvägagångssättet var att skapa en behaglig stämning och 
att samtalet smidigt rörde sig in mot de mer centrala delarna istället för att respondenten 
kastades rakt in till de mer komplexa frågorna kring kunskap och lärande. Vi valde även att 
dela upp vår intervjuguide i två större delar, en del som främst berörde utbildningen som 
respondenterna hade gått och en som främst berörde deras arbete idag. Vi formulerade 
dessutom ett missivbrev (se bilaga 2) med information om studiens övergripande syfte, 
konfidentialitet, inspelning och etiska ståndpunkter som skickades ut respondenterna innan 
intervjuerna genomfördes. 
 
Inför intervjuerna valde vi också att reflektera kring hur vi skulle förhålla oss till våra 
respondenter för att de skulle känna att vi var genuint intresserade av vad de hade att berätta. 
Dalen (2015) påpekar vikten av bekräftelse mot respondenten, genom ögonkontakt, 
icke-verbal och andra saker som skapar en känsla hos respondenten att det som berättas är av 
stort värde för intervjuerna. 

4.6 Pilotintervju 
Vi genomförde en pilotintervju för att kunna granska om de frågor som vi tagit fram i 
intervjuguiden var tillräckligt tydliga för respondenten och att dessa frågor också besvarade 
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studiens syfte. Bryman (2011) betonar att pilotintervjuer är ett lämpligt verktyg att använda 
för att säkerställa frågornas kvalitet. Vi utförde denna pilotintervju med en nyutexaminerad 
personalvetare och efter intervjun transkriberade vi den och tittade på hur respondenten 
tolkade våra frågor och om intervjun gav oss svar som var analyserbara. Vi insåg att vår 
intervjuguide var aningen stelbent och försökte därför göra den mindre strukturerad för att det 
skulle vara möjligt att anpassa frågor under intervjuns gång. Vi insåg även att några frågor 
som vi ställde inte fyllde någon funktion då de ej berörde studiens syfte, dessa togs bort eller 
omformulerades för att möta vårt syfte på ett bättre sätt. Genom att utföra en pilotintervju 
som denna kunde vi säkerställa att vår intervjuguide skapade ett underlag för oss som vi 
kunde använda för att få relevanta svar. De svar vi fick från denna pilotintervju var generellt 
väldigt relevanta för vårt syfte, därför valde vi att använda dessa i vår analys. 

4.7 Genomförande av intervjuer 
Intervjuerna varade i ca 35 minuter, vissa blev 30 minuter långa medan andra blev 40 minuter 
långa. Materialet samlades in mellan den 18/11 och den 28/11 och intervjuerna genomfördes 
både i Stockholm och i Uppsala. Vi fokuserade på att göra upplevelsen så bekväm som 
möjligt för respondenterna och genom att göra på detta sätt kunde vi även hålla den tidsram 
som vi hade satt upp för arbetet. Förhoppningen var även att det skulle underlätta 
insamlingen av data då fler personer kunde intervjuas om vi besökte dem på deras 
arbetsplatser eller i deras hem. Intervjuerna ägde därför rum på platser som hade valts ut av 
våra respondenter. I tre fall skedde intervjuerna i grupprum på respondenternas arbetsplatser, 
medan 3 andra genomfördes på caféer i Uppsala och Stockholm. En intervju har utförts 
hemma hos respondenten och den sista intervjun genomfördes via telefon, då personen inte 
hade möjlighet att träffas fysiskt. Den ursprungliga tanken var dock att samtliga intervjuer 
skulle ske genom ett fysiskt möte. Bryman (2011) belyser fysiska intervjuer som fördelaktiga 
då respondentens kroppsspråk samt minspel kan ses och tas in i analysen, något som 
försvinner vid en telefonintervju.  
 
Under intervjuerna hade en person huvudansvaret för att hålla intervjun medan den andra satt 
med för att kunna flika in med relevanta följdfrågor för att få så uttömmande svar som 
möjligt. Just följdfrågor ser Bryman (2011) som något väldigt viktigt för att de intervjusvar 
som ges ska bli så nyanserad som möjligt. Alla intervjuer spelades in via telefonen och 
transkriberades efter genomförande, dessa sparades på en gemensam molntjänst som endast 
var tillgänglig för författarna till denna studie.  

4.8 Etik 

Med informerat samtycke menas att vi som forskare informerar våra respondenter om vad det 
övergripande syftet med vår studie är, på vilket sätt vi kommer utföra denna studie och vilka 
eventuella risker det finns kring att medverka i studien. Respondenterna skall även delta i 
forskningsstudien frivilligt och ges möjlighet att avbryta studien när som helst 
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(Kvale & Brinkmann 2014). Vi anser inte att det finns någon nämnvärd risk med att delta i 
vår studie och då vi ej valt att undersöka en specifik organisation upplever vi att 
respondenterna deltog frivilligt. Hade vi dock valt att undersöka en viss organisation är det av 
vikt att reflektera kring huruvida respondenterna verkligen vill delta i studien eller pressas till 
deltagande av organisationen som ofta är arbetsgivaren och överordnad respondenten (Kvale 
& Brinkmann, 2014).  
 
När vi redogjorde för studiens syfte redogjordes detta allmänt, hade vi gått in djupare kring 
vårt exakta syfte upplevde vi att det fanns en risk att svaren som skulle komma från 
respondenterna då skulle influeras av vårt syfte och inte besvara frågorna helt fritt utan 
istället svara med en tanke på det syfte vi tidigare beskrivit. Detta är något som Kvale och 
Brinkmann (2014) också belyser som viktigt att beakta för att få med respondentens spontana 
åsikter och tankar. 
 
Vi valde att informera våra respondenter om att allt material som insamlats från intervjun 
kommer behandlas konfidentiellt och att deras utsagor skulle anonymiseras. I praktiken 
innebar detta att vi vid transkribering anonymiserade deras utsagor genom att benämna dem 
som respondent 1,2,3 osv. Vid förekomst av namn i transkriberingen ersattes det av “X” för 
att säkerställa att vi inte röjde den anonymitet vi utlovade våra respondenter.  
 
4.9 Konsekvenser 

Kvale och Brinkmann (2014) diskuterar vikten av att reflektera över de konsekvenser en 
studie kan få för deltagarna och att en ständig reflektion kring vikten av vetenskapliga 
fördelar och den eventuella skada som kan drabba respondenterna. De diskuterar vidare 
risken för att intervjuer kan fortlöpa in till något som skulle kunna liknas vid ett 
kvasiterapeutiskt samtal. Vi hade detta i beaktande men valde att inte lägga allt för mycket 
fokus på detta då våra samtal i mångt och mycket handlade om synen på kunskap och hur 
respondenterna såg på kunskapsöverföringen hos sin arbetsgivare. Med bakgrund av detta så 
såg vi den största risken för respondenterna handlade om att deras berättelser skulle nå deras 
arbetsgivare. Mer precist om det var så att någon ansåg att företaget inte gjorde ett fullgott 
arbete kring att hjälpa respondenten att fylla eventuella kunskapsluckor och att detta skulle 
leda till repressalier för respondenten. Därför såg vid till att arbeta aktivt med anonymisering. 
I studien arbetade vi därför genomgående med att anonymisera våra deltagare så väl vi kunde, 
genom att inte avslöja vilken arbetsplats de arbetar på, deras ålder eller deras namn. 

4.10 Tematisk analys 
Den metod som användes för att analysera intervjuerna var tematisk analys baserad på Braun 
& Clarke (2006). Författarna förklarar att det är en metod som ofta förekommer i kvalitativa 
studier och i praktiken innebär det att forskaren identifierar och analyserar data genom att 
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skapa olika koder som delas upp i olika teman. Fördelarna med denna metod är att den är 
lättförståelig och inte bunden till någon specifik teori. 
 
Braun & Clarke (2006) redogör för sex olika steg i den tematiska analysen, vilka vi valde att 
utgå från. Den första fasen innebär att forskaren bekantar sig med materialet för att få en 
uppfattning om dess omfattning. Vi valde därför att inleda vår analys med att transkribera 
intervjuerna för att sedan läsa igenom texten igen och anteckna sådant som vi ansåg var av 
intresse. Därefter kunde vi gå vidare till nästföljande fas som handlar om att generera initiala 
koder från insamlad data. Med hjälp av koder kan forskaren få fram olika egenskaper i 
materialet som är av intresse för det undersökta fenomenet (Braun & Clarke, 2006). Vi utgick 
från våra forskningsfrågor och letade efter uttalanden som var av intresse och försökte koda 
dessa genom att skriva noteringar i dokumentet. När detta väl var utfört hade vi en lista med 
olika koder och då kunde vi gå vidare till den tredje fasen som handlar om att sortera koder i 
olika teman. I detta stadie funderade vi även på vilken relation våra teman hade till syftet och 
om vi kunde urskilja delteman från huvudteman. Tillslut hade vi lyckats samla ihop en rad 
olika teman och sorterat dessa utifrån huvudteman och delteman. Den fjärde fasen innebär att 
man förfinar sina teman och denna fas består av två olika nivåer. Den första nivån innebär att 
man går igenom alla koder under respektive tema. När vi gick igenom våra koder och teman 
kunde vi finna ett sammanhängande mönster och därmed kunde vi gå vidare till nästa nivå 
två som innebär att giltigheten för enskilda teman sätts i relation till all insamlad data. Vi 
läste igenom all data igen och funderade på om våra teman passade med datan och sedan 
undersökte vi om det fanns något ytterligare som vi behövde koda. När vi kände oss 
tillfredsställda med våra teman kunde vi påbörja den femte fasen som innebär att namnge och 
definiera teman (Braun & Clarke, 2006). Vi funderade på vad våra olika teman handlade om 
och vilken aspekt som de fångade och namngav dem utifrån det. När detta var utfört kunde vi 
gå vidare till den sjätte och sista fasen som handlar om att utforma själva analysen i 
rapporten. 

4.11 Validitet och reliabilitet 
Dalen (2015) förklarar att kvalitativa studier ska beröra validitet, men han menar att man 
måste utgå från andra terminologier än de som finns inom det kvantitativa forskningsfältet. 
Han redogör för hur man kan se på validitet i kvalitativa intervjustudier, samt vilka problem 
som finns. Han menar att forskarens roll har betydelse för en studies validitet och därför bör 
forskare förklara sin relationen till studieobjektet (Dalen, 2015). Detta är något som vi 
resonerade kring i den inledande delen av uppsatsen och även i metoddelen. Anledning till 
varför en forskare bör redogöra för detta beror på att det leder till att läsaren får möjlighet att 
bedöma hur det kan påverka tolkningen av studiens resultat (Dalen, 2015). Det är även viktigt 
att forskare kontrollerar sin subjektivitet under studiens gång (Dalen, 2015). Med tanke på att 
vi är två forskare som deltagit har vi kunnat reflektera kring varandras tolkningar av 
materialet. 
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Vidare förklarar Dalen (2015) att för att kunna resonera kring validiteten i metoden, bör 
förutsättningarna vara anpassade till syftet och den teoretiska referensramen. Under studiens 
gång kontrollerade vi att vår metod stämde överens med studiens syfte och frågeställningar, 
samt att de hängde ihop med vår teori. Då vi strävade efter att undersöka upplevelser hos 
nyutexaminerade personalvetare ansåg vi att kvalitativ metod var den metod som var bäst 
lämpad och urvalet såg vi till att anpassa oss efter det vi ämnade att undersöka. Vi reviderade 
vår teori i inledningen av studien då vi ansåg att studien behövde mer teoretisk förankring för 
att täcka studiens syfte och frågeställningar. 
 
Datamaterialets validitet är ytterligare en aspekt som Dalen (2015) tar upp. Dalen (2015) 
förklarar att det som stärker datamaterialets validitet är om forskaren ställer bra frågor, samt 
att respondenterna får utrymme att komma med innehållsrika, samt fylliga svar. Som tidigare 
nämnt, utgick vi från en intervjuguide som var anpassad efter vårt syfte. I vår intervjuguide 
hade vi främst öppna frågor och vi använde oss ibland av följdfrågor för att få fylliga och 
innehållsrika uttalanden. Därför har vårt val av semistrukturerad intervju påverkat studiens 
validiteten på ett positivt sätt.  
 
Gällande reliabilitet, förklarar Kvale och Brinkmann (2014) att det finns delade om dess 
användning och relevans i kvalitativa studier. De förklarar att forskare ibland avfärdar 
reliabilitet med anledning av att begreppen härstammar från positivismen, medan andra 
forskare väljer att använda sig av andra termer för att beskriva reliabiliteten i studier (Kvale 
& Brinkman, 2014). Vi väljer dock att utgå från Kvale & Brinkmanns (2014) beskrivning av 
begreppet eftersom den är anpassad efter intervjustudier. De förklarar att reliabilitet svarar på 
frågan om huruvida ett forskningsresultat kan reproduceras av forskare och det behandlar 
även forskningsresultatets konsistens och tillförlitlighet (Kvale & Brinkmann, 2014). För att 
stärka reliabiliteten har vi därför strävat efter att beskriva vårt tillvägagångssätt på ett tydligt 
och detaljerat sätt. Vi valde även att spela in och sedan transkribera intervjuerna för att det 
ska vara möjligt att gå tillbaka och se exakt vilka frågor som ställdes och hur respondenterna 
svarade. Dalen (2015) påpekar att om man spelar in en intervju är det viktigt att den är av god 
kvalitet för att forskaren ska kunna transkribera den . Efter vår pilotintervju upplevde vi inga 
problem med vår ljudinspelning och valde därför valde vi att använda samma metod i 
resterande intervjuer. 

4.12 Metoddiskussion 
Något som vi har diskuterat mycket är vår förförståelse. Dalen (2015) förklarar att en persons 
förståelse grundar sig på en förförståelse, vilket består av åsikter och uppfattningar som en 
person har sedan tidigare, om det fenomen som studeras. När en forskare kommer i kontakt 
med sina respondenter och det insamlade materialet kommer forskaren även ha med sig en 
förförståelse. Därför är det viktigt att använda förförståelsen på ett sådant vis att den kan 
generera i en god förståelse för respondenternas svar. Gallagher (1992) menar att när en 
forskare lyssnar och tar emot information från respondenten handlar det inte om en passiv 
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process. Även om forskaren lyssnar och försöker förstå vad respondenten menar så handlar 
det om en process av skapande. I likhet med Gallagher (1992) menar Gadamer (1984) att 
förförståelsen är betydande för en persons förståelse, samt tolkning. Det bör därför finnas en 
medvetenhet kring förförståelsen då det resulterar i att forskaren blir känsligare och kan se 
möjligheter kopplade till teorin i intervjumaterialet. Vidare förklarar Dalen (2015) att 
forskarens tolkningar till att börja med grundar sig på direkta uttalanden, men den utvecklas 
sedan i dialogen mellan forskaren och det empiriska materialet, vilket gör att forskarens 
förförståelse förenas med den teoretiska referensramen. 
 
Vi, som utför denna studie läser termin sex vid Uppsala universitet och vi har valt 
inriktningen mot pedagogik i arbetslivet. Denna inriktning gör att vi har läst kurser som i stor 
del har berör både lärande och kunskap, vilket gör att vi redan besitter en viss teoretisk grund 
inom ämnena. Dessutom har vi själva en stor insyn i personalvetarprogrammet då vi i 
dagsläget läser programmet. Vi vet dock inte hur personalvetarprogrammet kommer att 
förbereda oss inför arbetslivet då vi inte avslutat våra studier än, men vi har givetvis en stor 
förförståelse inom området. Därför har vi reflekterat mycket kring våra egna förkunskaper 
och haft det i åtanke under studiens gång. Vid utformandet av intervjuguiden såg vi till att 
inte formulera ledande frågor som influerades av vår egna förförståelse och under analysen 
förde vi löpande reflektioner kring våra förkunskaper för att inte förvränga eller feltolka 
materialet. 
 
Ytterligare en aspekt som har diskuterats är vår roll som forskare. Kvale och Brinkman 
förklarar att forskarens roll är av stor vikt för kvaliteten i ett vetenskapligt arbete ( Kvale & 
Brinkmann, 2014). Vi är medvetna om att vår relation till respondenterna kan påverka oss i 
detta arbete och vi tittade därför om det fanns några faktorer där deras svar skulle kunna 
påverkas utav vår relation till varandra och vi funderade exempelvis om det fanns några 
faktorer där deras svar skulle kunna påverkas utav vår relation till varandra. En åtgärd som 
vidtogs var att vi utformade en relativt strikt intervjuguide som vi använde oss av, vilken blev 
utgångspunkten för att vi hela tiden skulle hålla en personlig distans till 
respondenterna.Vidare såg vi till att genomgående i alla intervjuer förhålla oss till samma 
struktur men där våra följdfrågor blev annorlunda beroende på hur våra respondenter svarade 
på frågorna. Utöver detta har vi genomgående i vår tolkning av intervjuerna försökt bibehålla 
ett kritiskt synsätt. Detta med hänvisning till Kvale & Brinkmann (2009) som betonar vikten 
av ett kritiskt synsätt hos forskare. 
 
För att vår personliga relation med våra respondenter inte skulle spilla över till intervjuerna 
valde vi att när vi träffade våra respondenter relativt snabbt komma igång med intervjun för 
att sedan efter intervjuns slut kunna prata om saker som stod utanför intervjun. Detta gjorde 
dels att om det var så att en intervju tog längre tid än planerat så hade vi fortfarande tid att 
slutföra intervjun, istället för att inleda vår träff med att prata om livet i allmänhet, något som 
lätt kan ta längre tid än vad som hade planerat. Att vi valde att göra såhär gjorde också att 
varken vi forskare eller våra respondenter kände sig stressade till andra åtaganden då den 
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totala tiden vi hade avsatt för intervjuerna aldrig var i närheten att överskridas, utan att endast 
våra privata samtal blev kortare om intervjun i sig tog längre tid än vad vi som forskare hade 
planerat. 
 
Alla samtal spelades in med hjälp av ett inspelningsverktyg på våra mobiltelefoner. Detta 
gjordes så att vi kunde lägga fullt fokus på intervjun och få ut så mycket som möjligt från 
intervjutillfället. Hade vi ej använt oss av detta verktyg hade vi under intervjutillfället behövt 
anteckna i en mycket högre grad, något som vi upplevde skulle minska kvaliteten på vår 
intervju. Alvehus (2013) påtalar att det finns en ökad risk att respondenten blir mer begränsad 
i sina svar när hen vet att samtalet spelas in. Vi ansåg dock inspelningen som en absolut 
nödvändighet för att kunna utföra våra intervjuer. Hade vi under intervjuerna samtidigt 
behöva anteckna, skulle intervjuerna tagit betydligt längre tid och det hade förmodligen 
resulterat i att färre respondenter skulle vilja medverka i vår studie. 
 
Vi använde oss av en pilotstudie för att testa vår intervjuguide och hur väl den sammanföll 
med studiens syfte och frågeställningar. Efter vår pilotintervju revideras vår intervjuguide 
genom mindre justeringar. Majoriteten av vår intervjuguide förblev dock intakt, vi valde 
därför att använda oss av den data vi fick ut av vår pilotstudie.  
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5. Resultat och analys 
I detta avsnitt presenteras resultatet av studien, vilket relateras till den teoretiska 
referensramen. För att bearbeta kvalitativa intervjudata utfördes en tematisk analys, vilket 
resulterade i att respondenternas berättelser klassificerades i tre huvudteman: praktiska inslag, 
sociala inslag och introduktion till yrket. Utifrån dessa tre huvudteman följer sedan ett antal 
underteman : praktiska inslag i utbildningen, praktiska inslag i form av deltidsarbete, vikten 
av affärsmässighet, social förmåga i praktiken, vikten av social förmåga och bristfällig 
introduktion. Vi har valt att använda oss av dessa för att precisera de teman som framkommit 
av vår tematiska analys. Avsnittet avslutas med en sammanfattning av resultatet där studiens 
frågeställningar besvaras. 

5.1 Praktiska inslag 
Utifrån respondenternas svar framgår det att praktiska inslag är av stor betydelse för 
lärandeprocessen. Respondenterna anser att de har förvärvat mycket kunskap genom att 
utföra saker i praktiken, både under utbildningen och i arbetslivet.  
 

5.1.1 Praktiska inslag i utbildningen 
Under samtliga intervjuer lyfte respondenterna de praktiska inslagen på utbildningen som 
något de hade stor nytta av i sitt arbete efter examen. Betoning på vikten av att kunskapen 
skall kunna tillämpas praktisk i det dagliga arbetet kommer både i mer övergripande form, 
men även i konkreta exempel. Flera respondenter lyfte att anledningen till att något kändes 
meningsfullt att lära sig handlade om vilken praktisk relevans det hade i förhållande till deras 
framtida arbetsliv, samt hur väl lärare och institutionen kunde argumentera för dess faktiska 
värde i det framtida arbetslivet.  
 

Det var väl dom sakerna som jag ser ett konkret värde i, typ arbetsrätten, typ den typen av kunskap. 
När det blev något som man kunde relatera till saker och lärare också kunde argumentera för sin sak 
och varför vi lärde oss det. - R5 

 
I citatet ovan ser vi hur respondent 5 var starkt inriktad på att utbildningen skulle generera 
kunskap som senare kunde användas i arbetslivet men hon betonar även att det var viktigt att 
läraren kunde påvisa kunskapens betydelse för att hon skulle uppfatta det som viktigt. Just 
detta förhållande mellan studenten och hennes framtida arbetsmarknad är något som 
respondent fem ansåg som viktigt. “Utbildningens arbetsmarknadskontrakt” (Olofsson, 2012) 
var således av stort värde då den kunskap som studenten införskaffade under sin utbildning 
skulle generera en avkastning i form av ett arbete. Respondent fem var här av uppfattningen 
att undervisning som fokuserade på praktiska element var av stort värde för henne då hon 
trodde sig kunna använda det i sitt framtida yrke.  
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Den kunskap som lyftes fram som den allra viktigaste var från kursen arbetsrätt. Arbetsrätten 
läste respondenterna under en termin (15 högskolepoäng), trots den korta tid som de läste 
arbetsrätt var det denna kurs som de såg som den absolut viktigaste när de kom ut i 
arbetslivet. Arbetsrätten tolkar vi som praktisk då den kan tillämpas på faktiska händelser i 
den vardag som uppstår för de nyutexaminerade i deras dagliga arbete. Arbetsrätten innefattar 
en delkurs om allmän rättskunskap samt en kurs i arbetsrätt och kursen består till stor del av 
praktiska moment i form seminarier, praktiska tillämpningsövningar och förhandlingsspel 
(Uppsala universitet, 2018).  
 

Arbetsrätten tyckte jag i och för sig var det absolut nyttigaste och det man stöter på i det dagliga 
arbetet när man jobbar med personal och sen så ja. - R6 
 

Den arbetsrättsliga kunskap som de fick med sig ut i arbetslivet var något som möjliggjorde 
att de kunde ta sig an många olika frågor i sitt dagliga arbete eftersom de ansåg att kunskapen 
som lärdes ut var tillämpbar i det dagliga praktiken på arbetsplatsen. Respondent 1 förklarar i 
citatet nedan vilken betydande roll arbetsrätten har i hennes arbete med konsulter inom 
bemanningsbranschen. Hon gavs med hjälp av arbetsrätten regler och regleringar kring hur 
länge någon får arbeta, vad den skall ha för ersättning vid obekväm arbetstid och så vidare.  
 

För det finns ju jättetydliga regler om dygnsvila och veckovila och liksom även hur länge dom får 
jobba, vad de ska ha för ob-ersättning, hur man får anställa, bemanningsbranschen har ju väldigt 
tydliga regler för hur du får anställa människor och så vidare. - R1 

 
Alltså gör du fel rent lagmässigt så kan det faktiskt, alltså då kan det bli viten och avsked och det kan 
bli ganska mycket konsekvenser av en sån miss liksom - R1 

 
I citaten ovan från respondent 1 ser vi också hur kunskapen inom arbetsrätt blir 
grundläggande i dennes arbete. Ur Lundmarks (1998) kompetensblomma blir den 
arbetsrättsliga kunskapen till yrkesteknisk kompetens då den utgör regler för hur företaget 
kan bedriva sin verksamhet. I en konkret arbetssituation som kan röra hur respondent 1 skall 
schemalägga en konsult blir denna yrkestekniska kompetens väldigt viktig när hon skall lägga 
konsultens schema. Utan att ha förståelse för hur det fungerar med de arbetsrättsliga lagarna 
kring dygnsvila och veckovila kan både vår respondent och företaget hon arbetar för drabbas 
av repressalier. Detta konsekvenstänk kring sig själv och företaget visar även det som 
Lundmark (1998) benämner som strategisk kompetens, att förstå både den kortsiktiga och 
långsiktiga vikten av att administration av konsulter sköts korrekt för att verksamheten ska 
rulla som planerat. Den yrkestekniska och strategiska kompetens blir då väldigt viktig när 
respondent 1 handlar i den konkreta arbetssituationen som uppstår (den funktionella 
kompetensen) när konsulter schemaläggs eller rekryteras till företaget. 
 
Samtalsmetodiken är ytterligare en kurs som flera respondenter lyfte fram som viktig. 
Respondenterna förklarar att kursen bestod av flera praktiska moment där studenterna bland 
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annat fick öva på medarbetarsamtal och utvecklingssamtal, vilket de senare har kunnat nyttja 
i arbetslivet. Wenger (1998) talar om deltagande i olika praktikgemenskaper och i citatet 
nedan förklarar respondent 4 hur hon har lyckats överföra sina kunskaper från universitetets 
praktik till arbetslivet efter examen. Citatet visar hur den yrkestekniska kompetensen 
(Lundmark, 1998), i form av samtalsmetodik gör det möjligt för henne att handla funktionellt 
när hon i rollen som rekryterare ska samtala med kandidater. Trots att hon tagit examen och 
har en förändrad identitet från personalvetare till rekryterare kan hon ändå finna mening med 
samtalsmetodiken. Detta eftersom hon använder sig av olika metoder från kursen och 
vidareutvecklar dessa i praktiken när hon samtalar med kandidater i sin nya identitet som 
rekryterare.  
 

Ja t.ex. om jag ringer och har telefonsamtal med några kandidater och frågar vad dom har gjort 
tidigare. Det kan ju vara så att dom snackar om någonting som jag inte har en aning om och då måste 
ju jag på nåt sätt spegla det och sen liksom allt vad det nu hette och sammanfatta och dubbelkolla att 
är det här verkligen det jag behöver. - R4 

 
Det är tydligt att studenterna upplever att de har lärt sig mycket av de praktiska kurserna på 
utbildningen, vilket i sin tur har genererat kunskaper som är av nytta för deras arbetsliv. 
Utifrån Wenger (1998) teori kan detta tolkas som att respondenterna såg lärandet om 
samtalsmetodik och arbetsrätt som meningsfullt. Studierna var också praktiskt lämpade, 
vilket gjorde att lärandet både var meningsfullt och praktiskt. Detta mynnade ut i att 
respondenter lärde sig mycket av dessa moment i utbildningen och kunde sedan i sitt 
deltidsarbete omsätta dessa kunskaper från universitetets praktikgemenskap till arbetslivets 
praktikgemenskap. Som tidigare nämnt var förankringen till arbetslivet viktig för att de skulle 
uppleva de praktiska momenten som meningsfulla. Wenger (1998) betonar att lärande är en 
social process, ytterligare en aspekt som har betydelse för respondenternas upplevelse av 
meningsfullhet är att de med hjälp av sociala interaktioner, fick utföra något praktiskt. 
Respondent 3 beskriver hur övningarna i samtalsmetodiken gjorde att hon utvecklade en 
större förståelse, samt att hon kunde finna mening då hon förstod hur hennes bemötande 
kunde uppfattas av andra. 
 

Ja alltså dom praktiska momenten i kurserna, det kan ha varit psykologin när vi satt och fick hålla 
medarbetarsamtal och hålla intervjuer. Man filmade sig själv och jag fick se hur jag förde mig i dom 
situationerna och man kunde på så sätt liksom utvärdera.. vad kan jag bli bättre på och hur såg den 
andra ut att ta mitt bemötande och få olika tips och tricks på hur man kan hantera sådana situationer. 
- R3 

5.1.2 Praktiska inslag i form av deltidsarbete 
Flera respondenter förklarar att den praktiska erfarenheten från deltidsarbetet har betydelse 
för universitetsstudierna och deras framtida arbetsliv. Deltidsarbetet har dels resulterat i de en 
ökad förståelse för kurserna och det har även fungerat som ett bra komplement för att täcka 
de aspekter som respondenterna anser att utbildningen saknar. Flera respondenter förklarade 
att anledningen till varför de valde att arbeta extra, berodde på att de ansåg att utbildningen 
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inte var tillräckligt praktisk. Vissa respondenter menade också att de kände en oro över att 
inte få en anställning efter examen ifall de inte arbetade deltid under studietiden. Respondent 
5 beskriver hur hon upptäckte att hon under termin 5 upptäckte att många arbeten krävde 
hr-relaterad arbetserfarenhet, vilket blev en stark anledning till varför hon började arbeta 
extra. 
 

När jag började kolla på jobb så märkte jag att alla hade krav på hr-relaterat arbete, så då började 
jag jobba för att jag skulle ha det. Jag gjorde det egentligen bara för att jag var stressad och trodde 
att jag inte skulle få ett jobb efter examen. - R5 

 
Respondent 6 förklarar att hennes deltidsarbete har givit henne en bättre förståelse för de 
teoretiska aspekterna i samtalsmetodiken. Utifrån Wengers (1988) teori visar exemplet hur 
hennes deltagande inom två olika praktikgemenskaper möjliggör kunskapsöverföring 
sinsemellan. Genom föreläsningar och praktiska uppgifter på universitetet fick hon lära sig 
om hur man ska föra samtal och denna kunskap använde hon sedan när hon samtalade med 
sina konsulter. Detta kan ses som att det faktiska lärandet skedde när det hon fått höra på 
föreläsningarna fick mening genom deltidsarbete. Wenger (1998) menar att lärande kan ske 
genom att utföra det i praktiken. Respondent 6 beskriver i citatet nedan just detta, att lärandet 
kommit till genom att hon har fått tillämpa det i en praktisk situation. Hade hon inte arbetat 
extra hade hon antagligen inte förstått meningen med samtalsmetodik i lika stor utsträckning. 
 

Om man läser, ja men om man läser om samtalsmetodik och allt möjligt  och sen när man väl har 
samtal i praktiken på arbetet med personal som man jobbar med så är det ju lättare att förstå den 
teoretiska biten när man sitter i samtal med en konsult som vi kallar det. - R6 

 
Det är tydligt att majoriteten av respondenterna upplevde deltidsarbete som ett bra 
komplement till utbildningen. Förutom att deltidsarbete kan skapa en större meningsfullhet 
för kurserna, så upplevde flera respondenter att deltidsarbetet även bidragit med viktiga 
kunskaper, vilket respondent 1 förklarar i citatet nedan. Deltidsarbetet ser hon som något som 
kompletterat studierna, som hon upplevde hade brister, just gällande relevanta kunskaper. 
Deltidsarbetet kan ses bidra med det som Lundmark (1998) benämner som yrkesteknisk 
kompetens. Dessa yrkestekniska kompetenser är det som respondenten ser som relevanta i 
stycket nedan. 
 

Jag tror också att det är därför så många väljer att ha ett deltidsarbete under sin studietid för att man 
vet att man inte har någon praktik och att man kanske inte har någon chans att få liksom relevanta 
kunskaper för att även om utbildningen ska täcka arbetslivet så har den ju ganska mycket brister 
liksom. - R1 

 
Respondent 4 beskriver hur lärandeprocessen gick till när hon började arbeta extra på ett 
rekryteringsföretag. Hon gick in i en roll som rekryteringsassistent och gavs utrymme till att 
känna sig som en nybörjare. Genom sin yrkesroll blev hon så småningom en del av som 
Wenger (1998) benämner som praktikgemenskap, som i detta fall är företaget hon arbetar på. 
I denna praktikgemenskap fick hon praktiskt utföra olika steg i rekryteringsprocessen, vilket 
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gjorde att hon upplevde arbetet som meningsfullt och det kan i sin tur kan förklara varför hon 
lärde sig så mycket. Upplevelsen av meningsfullhet kommer enligt Wenger (1998) genom en 
praktisk handling. Genom att arbeta och interagera med kollegor förstod hon även hur hon 
skulle vara och så småningom hade hon lyckats utveckla en identitet inom 
praktikgemenskapen. Wenger (1998) benämner identitetsskapande som en viktig del i 
lärandeprocessen, då respondenten lär sig saker genom att bli del av praktikgemenskapen 
som råder på företaget. Hon var således inte enbart en “personalvetarstudent” utan hon kunde 
även identifiera sig som “researcher” vilket var hennes yrkestitel på deltidsarbetet. 
 

Ehh men deltidsarbetet gav ju mycket eftersom man fick känna sig light och det var det som var 
meningen och det var lite halvknackiga intervjuer och det var lite liksom konstiga referenstagningar 
men man lär sig jättemycket av det! Och det är ju, dels att man lär sig hur man själv ska vara i sitt 
yrkesliv, asså hur, om j jag skulle prata med andra rekryterare. Hur jag ska framstå bra liksom, det .. 
tycker jag inte riktigt vi fick i utbildningen på samma sätt. -R4 

 
Då alla respondenter deltidsarbetade under studietiden blev de en del av två 
praktikgemenskaper som var ganska olika. På universitetet berättar respondenterna att 
lärandet till stor del grundade sig på olika teorier och respondenterna utvecklade främst sina 
kunskaper genom föreläsningar, kurslitteratur och tentamenskrivningar. Genom deltidsarbetet 
möttes de å andra sidan av en annan praktikgemenskap som inte grundar sig på teori, utan där 
förklarar respondenterna att de fick lära sig genom att utföra det praktiskt. Studenterna blev 
genom att båda studera och arbeta vid sidan om medlemmar av två praktikgemenskaper och 
utvecklade därmed två olika identiteter. Att många respondenter började deltidsarbeta tidigt i 
sin utbildning kan förklara varför de se många brister i utbildningen. Wenger (1998) hävdar 
att identiteten är föränderlig och omformas samt att en person kan ha flera olika identiteter 
beroende på den situationen som personen befinner sig i. I början av utbildningen utvecklade 
respondenterna identiteten “personalvetarstudent”, vilket gjorde att de upplevde en stark 
samhörighet , men i takt med att de började arbeta skapade de en ny identitet på arbetsplatsen 
i form av “personalvetare”, vilken kan göra att identiteten “personalvetarstudent” blir 
svagare. Detta skulle kunna förklara varför flera av respondenterna fann större mening i sitt 
deltidsarbete, jämfört med universitetet. I exemplet nedan ser vi hur respondent 2 värderar 
deltidsarbete väldigt högt och betonar att man måste få utföra saker praktiskt. Respondenten 
började arbeta extra vid sidan sidan av studierna redan under sitt första år på 
personalvetarprogrammet, vilket kan förklara varför hon finner stor mening med arbeta extra. 
 

Man behöver jobba vid sidan om för att komplettera och applicera den utbildningen som man får för 
det är helt annat att studera något i teori med vetenskaplig forskning och omsätta det i praktiken, i 
arbetslivet - R2 

5.1.3 Vikten av affärsmässighet 
Flera respondenter berättar att i samband med att de började arbeta, så upptäckte de även att 
affärsmässighet var en viktig kunskap, vilket de inte hade förstått innan. I citatet nedan 
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förklarar respondent 3 hur hennes deltidsarbete lärde henne om affärsmässighet, strategiskt 
tänkt och bemötande.  
 

Men framförallt liksom hur, hur funkar det i praktiken, hur tänker man affärsmässigt, hur tänker man 
strategiskt, i vilka situationer ska man fokusera på … vad och hur ska man bemöta olika personer i 
olika situationer - R3 

 
Affärsmässigheten kan ses som det Lundmark (1998) kallar yrkesteknisk kompetens, för de 
yrken som respondenterna har inom sina respektive branscher. Affärsmässighet handlar även 
om strategisk kompetens då det krävs en helhetssyn på verksamheten och förmåga att arbeta 
långsiktigt. Både respondenter som är verksamma inom rekrytering och HR lyfte fram 
affärsmässighet som något viktigt. När respondenterna talar om affärsmässighet syftar de på 
att man måste ha förståelse för hur en affärsverksamhet fungerar och även förstå hur man ska 
kunna generera mervärde. I exemplet nedan förklarar respondent 2 vikten av affärsmässighet 
och hon påpekar även att det är något som inte omfattas av utbildningen, vilket hon hade 
önskat. Lärandet kring affärsmässigheten är något som genereras genom att respondent 3 och 
2 (citat ovan och nedan) inser meningen med att agera affärsmässigt i sitt dagliga arbete. 
Lärandet sker alltså genom att den praktiska handlingen (att agera affärsmässigt) får en 
mening för respondenterna. Denna mening kan tolkas som en nödvändighet för att kunna 
utföra sitt arbete och få det att fungera. Just att något blir meningsfullt påpekar Wenger 
(1998) som en förutsättning för att lärande skall kunna ske.  
 

Egentligen att kunna vara affärsmässig och det saknar man på universitetsutbildningen. Det finns 
ingen affärsmässighet som man lär sig. Hur mäter man mervärdet för hur vi bidrar. Det är ju sånt vi 
alltid måste visa businessen, beroende på vilken.. det är såklart, annars är HR bara en kostnad utan 
mervärde - R2 

5.3 Sociala inslag 
Under intervjuerna framkom det att sociala inslag är en viktig aspekt av personalvetaryrket, 
oavsett om man är verksam inom HR eller rekrytering. Redan under utbildningen skapar 
personalvetare ett socialt nät och utvecklar den sociala förmågan som sedan kommer få stor 
betydelse i arbetslivet.  

5.3.1 Social förmåga i praktiken 
Respondenterna förklarar att den sociala förmågan utvecklas under studietiden som kantas av 
många sociala relationer inom olika praktikgemenskaper. Respondent 2 förklarar att man 
utvecklar ett socialt nät under studietiden men hon menar att det inte enbart utvecklar på 
universitetet, utan även i andra praktikgemenskaper. 
 

Men jag tror väl mer det är det sociala nätet, man lär sig mycket att vara i sociala sammanhang om 
hur man möter olika människor. Det är ju inte endast kopplat till utbildningen utan också till 
studentlivet och nationerna. - R2 
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Förutom att utveckla ett socialt nät visar respondenternas svar att den sociala förmågan även 
utvecklas på så vis att man blir bättre på att formulera sig och föra sig bland olika människor. 
Respondent 2 förklarar att hon utvecklat den sociala förmågan genom grupparbeten och 
seminarier. Med hänvisning till Wenger (1998) kan grupparbeten och seminarier ses som två 
mindre praktikgemenskaper på universitetet som som bidrar till lärande. Vidare förklarar hon 
att hon lärt om olika sociala roller inom dessa praktikgemenskaper. Genom att i dessa 
praktikgemenskaper dels agera projektledare, i andra fall vara mer av en observatör är detta 
kunskaper som hon har tagit med sig in i sitt arbetsliv. Den sociala förmågan som hon har fått 
med sig från praktikgemenskaperna inom universitet kan hon alltså tillämpa i sitt nuvarande 
arbete då det också finns flera mindre praktikgemenskaper som respondenten deltar i. När 
respondenten blir en del av dessa har hon en tidigare praktisk erfarenhet av att vara i liknande 
konstellationer vilket underlättar hennes “ingång till de nya praktikgemenskaperna” 
 

Det är nog mer det här teamarbete, när man gjort grupparbeten, seminarier, dom har gett jättemycket 
för att förstå det formella rummet liksom, men också det informella rummet, där man kanske har 
liknande diskussioner som man har internt. Återigen, de här sociala, hur man för sig och när ska man 
ta över projektledarrollen, när ska man bara vara deltagare så att säga. Det tror jag har gett väldigt 
mycket. - R2 

 
Och att man också framförallt har blivit bättre på att formulera sig att den sociala biten som man 
också lär sig på ett universitet, hur man för sig med andra människor. - R6  

 
I praktikgemenskapen universitetet finns ett undervisningskontrakt (Olofsson, 2012) mellan 
lärare och studenter, där finns en tydlig struktur från lärare och dess institution kring hur 
studenterna skall hantera studieuppgifterna under sin studietid. Respondent 2 beskriver precis 
som respondent 6 att det inte bara är akademiska kunskaper som lärs ut utan att det i stor mån 
handlar om att utveckla den sociala kompetensen kring hur det är att verka i en grupp. Just 
denna aspekt är något som sedan tillämpas i det dagliga arbetet då alla respondenter ingår i 
olika gruppkonstellationer i sitt arbete. Utbildningen skapar inte bara en lärandeprocess kring 
det som faktiskt lärs ut utan också kring hur lärandet sker. Respondent 2 beskriver i citatet 
ovan hur undervisningskontraktet har gett henne social kompetens som hon ser som en viktig 
del av den utbildning hon genomgått.  
 
I arbetslivet visar det sig att den sociala kompetensen utgör en naturlig del av det dagliga 
arbetet. Respondent 4 som arbetar med rekrytering måste besitta en god social förmåga 
eftersom hennes yrkesroll innebär kontakt med både kandidater, kollegor och kunder. Utifrån 
Lundmarks (1998) kompetensblomma utgör hennes sociala kompetens en viktig del i arbetet i 
kombination med yrkesteknisk- och strategisk kompetens eftersom hon måste kunna förhålla 
sig till målen och tänka långsiktigt, samt använda rätt verktyg för att ta sig an uppgiften. 
Exemplet nedan visar det som Wenger (1998) kallar för sammanlänkning av praktiker. 
Genom sin yrkesroll blir respondenten en del av olika praktikgemenskaper. Genom sitt arbete 
får hon insyn i kundens praktikgemenskap och får lära sig om företaget och de roller som hon 
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ska rekrytera till. Sedan för hon dialoger med kollegor och då kan kunskapen om kundens 
företag överföras till rekryteringsföretaget. På samma sätt kan hon överföra kunskap till 
kunden genom sin expertis inom rekrytering och de leder till att praktikgemenskaperna binds 
samman. 
 

Så det kan se ut så att vi får ett uppdrag och en kund kommer och säger att vi behöver en 
fullstackutvecklare som sitter i de här teknikerna och då går jag och en till researcher och en 
rekryterare till kunden och har ett kravprofilsmöte och då stolpar dom upp allt som dom vill ha. Vi 
går hem och snackar ihop oss och sen är det nån av oss researcher som får uppdraget. - R4 

5.3.2 Vikten av social förmåga 
Respondenterna fick frågan om vilken kunskap som de ansåg var av stort värde innan de 
började studera och då svarade majoriteten att de trodde att den sociala kompetensen var 
viktig. Dock menade en del respondenter att de inte förstod utsträckningen av den sociala 
kompetensen, utan det var först när de började arbeta som de förstod omfattningen. 
Respondent 1 förklarar att det är genom hennes kontakter med kunder som hon insett värdet 
och omfattningen av den sociala kompetensen. I likhet med respondent 1 förklarar respondent 
5 att hon inte trodde att övertalningsförmågan var så viktig förrän hon började arbeta. Citaten 
nedan visar på att det finns en förförståelse kring vad yrket innebär men att det är först när de 
kommer ut i arbetslivet på en daglig basis som förståelse för vad som krävs i en faktisk 
arbetssituation. Den funktionella kompetensen som krävs i arbetssituationen nedan är mer 
fokuserad på den sociala kompetensen än vad respondent 1 och 5 ansåg innan de tog examen 
från personalvetarprogrammet.  
 

Dom var viktiga men jag förstod nog inte riktigt i vilken utsträckning för det är ju också när man 
kommer ut på arbetsmarknaden och liksom börjar bygga upp sin pool och börjar bygga sin relation 
med kund som man förstår hur mycket det faktiskt påverkar, har man en dålig relation till sin kund 
eller att kunden kanske inte respekterar en eller inte bryr sig så sitter man i skiten. - R1 

 
Det har man fått lära mig sen jag började, att det är mycket sånt, man ska trivas med den typen av att 
övertala och såna saker.. Så det visste jag inte eller var självklart för mig när jag började, det var en 
absolut en sån sak som jag inte var helt införstådd med. - R5 

 
Flera respondenter menar att det som Lundmark (1998) benämner som social kompetens är 
viktigt i kombination med personlig kompetens. I citatet nedan förklarar respondent 1 hur 
hennes sociala kompetens var en stor del av den funktionella kompetensen i en faktisk 
arbetssituation och blev avgörande för att hon kunde hantera situationen på ett bra sätt. Den 
sociala kompetensen blev då en stor del av den funktionella kompetensen i hur respondent 1 
hanterade problematik om någon ringde in och var sjuk eller andra problem som uppstod med 
den pool hon hade till sitt förfogande. En annan viktig aspekt som respondenten använde sig 
var sin personliga kompetens i form av att hon hade ett starkt driv att tillförskaffa sig 
kunskap. Hennes personliga kompetens blev också viktig i att hon var drivande i att skapa sig 
en god relation med sina konsulter. Respondentens personliga och sociala kompetens blev en 
stor del av den funktionella kompetensen gällande att skapa och bibehålla en god relation till 
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sina konsulter så att de kunde ställa upp och hjälpa till när det uppstod komplexa situationer i 
det dagliga arbetet.  
 

Jag byggde upp en väldigt bra gemenskap med min pool vilket också gjorde att jag kunde lösa ganska 
många situationer där vi hade det tufft... mycket kanske handlar om vilket driv man har som person 
själv och hur mycket kunskap man faktiskt vill ha, för det är ju inte alla som känner att det är värt att 
söka kunskap medan jag känner att det är väldigt viktigt för jag vill ha koll på allting. -R1 

 
Det är tydligt att respondenterna värdesätter den sociala kompetensen. Både 
personalvetarutbildningen och arbetsplatsen är två praktikgemenskaper där social kompetens 
varit av stor vikt. Wenger (1998) belyser att det finns någon typ av kommunikation i alla 
praktikgemenskaper. På universitetet fanns denna kommunikation dels i formella 
interaktioner, genom deltagande på föreläsningar, seminarier och grupparbeten. En 
praktikgemenskap i detta fall kunde vara att genomföra ett grupparbete med mål att lämna in 
en text om ett givet ämne. På universitet finns också mer informella praktikgemenskaper, 
inom t.ex. en studentförening där målet var att anordna en middag eller tillställning. Då det 
fanns ett faktiskt mål med verksamheten blir det fortfarande en praktikgemenskap enligt 
Wenger (1998). Respondenterna beskriver att deras arbete både består av formella och 
informella diskussioner och de är inte enbart viktigt för deras egna lärande utan även för 
arbetet i sig. Respondenterna påpekar dock att de ändå till viss del har utvecklat sin sociala 
förmåga på universitetet. Deras medlemskap i universitetsvärlden öppnade upp dörren för 
andra praktikgemenskaper så som nationer och studentföreningar. Även där har de kunnat 
hämta kunskap och utveckla sin sociala kompetens. Dessutom var studenterna även en del av 
flera mindre gemenskaper inom sin utbildning genom grupparbetet etc. Den sociala 
kompetensen har således inte enbart utvecklats på universitetet utan den har utvecklats i 
samband med att de interagerat med olika praktikgemenskaper. 

5.4 Introduktion till yrket 
Intervjuerna visade att introduktion till yrket är viktigt utifrån flera olika aspekter, men det 
fanns dock skillnad kring hur respondenternas introduktionsprocesser såg ut. De personer 
som hade fått en ordentlig introduktion på sin arbetsplats upplever inte lika stora 
kunskapsluckor i sitt dagliga arbete som de personer som fått en bristfällig introduktion.  
 
När respondenterna introducerades till sina yrken upplevde de främst kunskapsluckor 
gällande den yrkestekniska kompetensen (Lundmark, 1998), att de inte hade den 
grundläggande kunskapen kring hur den dagliga verksamheten fungerar på ett företag. 
Respondent 8 fick en väldigt lång introduktion på cirka 3 månader där hon fick gå med 
personen som hade haft hennes yrkesroll tidigare, under denna tid gavs hon möjlighet att 
förstå hur den dagliga verksamheten fungerade och vilka kompetenser som krävdes för att 
kunna utföra ett gott arbete. Hon kände att introduktionsprocessen i efterhand var väldigt 
nödvändig för att hon skulle kunna utföra det komplexa och mångfacetterade arbete hon 
sedan skulle utföra som HR-koordinator.  
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Alltså jag fick en väldigt bra överlämning som jag vet är sällsynt.. hon jag tog över var inte lika 
detaljerad som mig.. så hon har inte haft samma noggrannhet på vissa grejer så då kan det vara svårt 
att ta över då det inte finns någon jättetydlig struktur utan då har hon jobbat med det på sitt sätt. Men 
jag fick gå bredvid henne i tre månader, juni,juli och augusti. Det har varit väldigt skönt, så tre 
månader gick vi bredvid varandra. Om vi inte gjort det så hade jag inte vetat hur jag hade klarat det 
då det är så mycket smågrejer jag ska ha koll på och utföra - R8 

 
Lärandet under denna välfungerande introduktionsprocess skapades på många olika sätt. 
Genom att hon fick utföra praktiska handlingar i sitt nya yrke och att hon gavs möjlighet att 
lära sig genom att bli en del av gemenskapen på arbetsplatsen. Respondent 8 beskrev också 
hur hon fick en handledare tilldelad. Denna person kunde hjälpa till när respondenten kände 
sig stressad eller behövde hjälp med sitt arbete. 
 

Alla har en coach, alla som jobbar. Hon som är min coach har haft den här rollen innan, hon jobbar 
som hr-manager men henne kan jag verkligen ringa eller boka möten med när jag vill för att få hjälp. 
För inte så länge sen kände jag att nu har jag haft lite för mycket att göra lite för länge, då ringde jag 
henne och ba “hjälp mig”... då bokade vi in ett möte där hon hjälpte mig att strukturera och liksom 
tänk på det här och ja hon hjälpte mig fokusera på rätt saker och strukturera upp mitt arbete så att det 
kändes mer hanterbart. Så där får jag jättebra stöd. - R8 

 
I citatet ovan ser vi hur respondenten kände att hon kunde höra av sig till sin coach i alla 
lägen, att hon var en fullvärdig medlem i sin nya praktikgemenskap på företaget, detta visar 
också att denna gemenskap förstått att alla inte behöver veta allt utan de har istället hittat en 
väg där de tagit fram strukturer för hur medlemmarna i gemenskapen ska hjälpa varandra kan 
bistå varandra med stöd och råd. Vi ser också hur detta hjälper respondent 8 med strategier 
kring hur hon ska utföra sitt arbete, detta kan ses som en kunskapslucka som arbetsgivaren 
genom denna “coaching” aktivt arbetar med, att dessa tillfällen täpper igen de kunskapsluckor 
som finns som nyutexaminerad.  
 
Respondent 6 beskriver också hur hon gavs tid för något som hon benämner som en ordentlig 
introduktion. Hon slängdes inte in i arbetet utan gavs möjlighet att gå bredvid sin kollega. 
 

Man har ju flertalet introduktionsutbildningar när man börjar i en roll. Man blir ju upplärd under de 
första månaderna och får gå med kollega och sitta med på utbildningar och liknande som de håller 
för övrig personal så självklart har man fått en ordentlig introduktion och blivit upplärd och sen så är 
det ju vissa grejer som man får lära sig själv och kolla upp och aa, kolla upp själv helt enkelt. - R6 

 
Just att gå bredvid sin kollega och på så sätt integreras i praktikgemenskapen är något som 
både respondent 6 och 8 har gemensamt. Att integreras i praktikgemenskapen är något som 
de håller högt då det inte fanns krav på prestation från arbetsgivaren från dag ett, utan att 
arbetsgivaren gav respondenterna möjlighet att lära från grunden och förstå hur det går till i 
det vardagliga arbetet. Båda respondent 6 och 8 påbörjade deras nuvarande tjänster efter att 
de tagit sin examen. De hade alltså inte arbetat på deras respektive företag innan de tog 
examen. Detta var det främsta gemensamma nämnare mellan de båda och kan ses som en 
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förutsättning för att de kunde ges möjlighet till en introduktion som innefattade både att lära 
sig arbetet utan att ha krav på sig från arbetsgivaren samt att de kunde intregreras in i den 
praktikgemenskap de nu skulle börja arbeta inom.  

5.4.1 Bristfällig introduktion 
Andra respondenter beskriver att de fick en bristfällig introduktion där de förväntades lära sig 
saker på egen hand. Respondent 1 fick direkt kundansvar när hon kände att hon hade en god 
funktionell kompetens gällande den administrativa delen av sitt uppdrag gentemot kunden. 
Den andra delen av uppdraget, att agera som coach och handledare för lagerarbetare som 
skulle arbeta på golvet var inte något hon hade någon kunskap, hon skulle alltså hjälpa sina 
konsulter med hur de skulle förbättra sin yrkestekniska kompetens för att kunna utföra ett 
bättre arbete trots att hon själv inte hade någon yrkesteknisk kompetens gällande lagerarbete. 
 

Jag kastades rakt ut på ett lager och har ingen aning om hur de ska göra. Jag har varit där och jobbat 
tre gånger och ska lära upp folk om hur de göra. Jag ska komma och korrigera dom, ge dom tips på 
hur de ska göra. Där hade jag ju en jättestor kunskapslucka och det har jag ju fått lära mig, alltså där 
har jag ju blivit självlärt för jag har ju liksom varit med och lärt mig och fått nya kunskaper och fått 
nya kunskaper inom branschen. Jag önskar att jag fått mer praktisk information innan, för det har ju 
varit en jävligt tuff resa, eller att jag hade haft någon med mig som hade den här praktiska biten för 
jag vet att jag är skitduktig på hela administrativa biten, för det är liksom inga problem. jag hade 
kanske önskat att jag hade haft lite mer praktisk erfarenhet för att undvika att det hade blivit så tufft 
som det faktiskt har varit. - R1 

 
Citatet från respondent 1 citat visar hur det kan se ut när introduktionen brister och vilka 
konsekvenser det kan medföra. Hon hade det kämpigt och upplevde en stor kunskapslucka 
som hon själv fick se till att fylla. Detta gjordes genom att hon hade en stor personlig 
kompetens i form av ambition och vilja som gjorde att hon fortfarande kunde ha en stark 
funktionell kompetens i sitt arbete, där hon själv genom sitt driv tog till sig kunskaper hur det 
funkar kring att arbeta på ett lager.  
 
Respondent 5 upplever inte sina problem som lika stora men beskriver ändå hur det finns 
problematik i sitt arbete då hon saknar vissa yrkestekniska kunskaper. Kunskapsluckan hon 
beskriver är mindre men något som är en stor del av hennes dagliga arbete. 
 

Eller att jag inte vet hur jag skriver en typ av avtal och den typen av frågor. Jag stöter på småproblem 
hela tiden, hur man reggar en konsulttillsättning och andra grejer som ingår i mina arbetsuppgifter 
men som jag inte har gjort än just för att jag är så pass ny - R5 

 
Citatet ovan visar på att det inte funnits en introduktion där det skett en genomgång av de 
arbetsuppgifter som respondenten skulle utföra på en daglig basis. Respondenten beskriver 
detta som “småproblem”, detta kan dock skapa stora problem både för den enskilda individen 
såväl som för företaget. Om ett avtal sluts mellan en konsult och företaget respondenten 
arbetar på är det gällande, om detta avtal är felaktigt för att respondenten inte fått den 
introduktion som krävs så blir det en stor problematik för både respondenten och företaget.  
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Ett gemensamt tema som uppkommit under våra intervjuer är att respondenter som redan är 
del av praktikgemenskapen (företaget de arbetar på idag) under studietiden får en sämre 
introduktion än de som anställs efter att de tagit examen. En annan problematik blir att det 
blir svårt för arbetsgivaren att täcka alla nya delar av det arbete som respondenterna skall 
utföra när de övergår från deltidsarbetande till heltidsarbetande. Både respondent 6 och 8 
kommer in som nyanställda på företaget och blir då en del av hela den introduktionsprocess 
som alla nyanställda tar del av. Då de inte heller är en del av den arbetsgrupp där de ska verka 
ges de också en fullständig introduktion till dessa praktikgemenskaper genom att få bredvid 
en kollega. Respondent 1 och 5 har redan blivit introducerade till företaget när de påbörjade 
sin deltidstjänst, de behöver alltså vara del av den introduktionsprocess som alla nyanställda 
tar del utav. De behöver dock introduceras till deras nya arbetsområden som tillkommer när 
de startar en heltidstjänst, detta är något som de beskriver att de inte fått. Respondent 1 och 5 
hamnar i en typ av gråzon där de inte fångas upp av arbetsgivaren på samma sätt som de 
respondenter som introduceras för en ny praktikgemenskap. Det leder i sin tur till att de inte 
ges tillfälle att förstå sin nya tjänst genom att gå med en kollega utan istället förstår var 
kunskapsluckorna finns genom att utföra det faktiska arbetet. 

 
5.5 Sammanfattning av resultatet 
 
I vårt empiriska material återfinns flera inställningar till utbildningen och den kunskap som 
har förvärvats där. Alla anser dock att utbildningen förberett dem inför arbetslivet på något 
sätt men det finns en stor variation mellan hur stort värde de anser att utbildningen har för 
deras arbete idag. Våra respondenter beskriver att deras syn på arbetslivet och de kunskaper 
som är av värde har förändrats sedan de tog examen, vissa hävdar också att de fick den 
insikten redan under tiden som de deltidsarbetade vid sidan av studierna. Arbetsgivarens roll 
kring att fylla kunskapsluckor är av stort värde men hur arbetsgivaren bidrar till detta skiljer 
sig mycket bland våra respondenter.  
 
Vårt resultat visade även att det fanns ett tydligt undervisningskontrakt och 
utbildningskontrakt hos respondenterna. När respondenterna började studera antog de att den 
kunskap som införskaffades under utbildningen dels skulle generera i avkastning i form ett 
arbete, men även att kunskaperna skulle komma till användning i deras framtida arbetsliv. De 
ansåg dock att ett deltidsarbete under studien var en stor fördel när de tagit examen och 
började arbeta, då de redan hade deltagit i en sådan praktikgemenskap på en 
personalavdelning eller på en rekryteringsfirma. 
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Frågeställning 1: Hur upplever nyutexaminerade personalvetare att utbildningen har 
förberett dem inför arbetslivet? 
 
Huvudsakligen visar resultatet att de praktiska inslagen i utbildningen är som något som en 
stor majoritet har burit med sig ut i sitt arbetsliv efter examen. I synnerhet ansåg våra 
respondenter att arbetsrätten var den del som hade förberett dem mest inför arbetslivet. En 
annan kurs som många respondenter belyste var samtalsmetodik. Denna kurs var något som 
våra respondenter såg som överförbart till deras arbetsliv. Respondenterna upplevde också att 
deras deltidsarbete blev ett bra komplement till den teoretiska utbildningen.  
 
Den sociala kompetensen har också framgått som något centralt för att kunna utföra sitt 
arbete på en daglig basis, detta ses som den grundläggande förmåga för att kunna arbeta som 
en personalvetare då förmågan att bygga goda relationer är av väldigt stort värde. Detta gäller 
både i rekryteringsbranschen och i HR-branschen. I rekryteringsbranschen handlar det om att 
skapa goda relationer främst till sina kandidater och sina kunder. I HR-branschen handlar det 
å andra sidan om att skapa goda relationer till chefer och anställda på det företag man arbetar 
på. Denna sociala kompetens är något de fått utöva under sin studietid genom att delta i 
grupparbeten, delta i diskussioner och seminarier samt genom att umgås i studentföreningar 
och på nationer.  
 
Frågeställning 2: Har nyutexaminerade personalvetares syn på viktig kunskap i 
yrkesrollen förändrats efter examen? 
 
Resultat visar att synen på vad viktig kunskap var i arbetslivet hade förändrats, men inte 
vilken kunskap som var viktig utan snarare att de hade fått en ökad förståelse kring hur viktig 
viss kunskap var. Respondenterna beskrev att de ansåg att arbetsrätt var en viktig kunskap 
innan de tog examen men att dess värde ökade efter att de tagit examen. Ett exempel på detta 
är att många respondenter såg arbetsrätten som viktig kunskap innan de tog examen, men det 
var först efter de påbörjade sitt dagliga arbete som hur viktig deras kunskap var och vad som 
kunde hända om inte alla lagar och regler följdes. Respondenterna beskrev även hur 
samtalsmetodiken var en viktig kunskap innan de tog examen men att även denna kunskap 
ökade när de mötte t.ex. kandidater för en intervju. Vidare sågs den sociala kompetensen som 
en väldigt viktig kunskap, något som också förstärktes när de förstod vikten av att kunna 
knyta kontakter med kunder och personal. Oavsett vem en behövde ha en god kontakt med 
var den sociala kompetensen ett oerhört viktigt verktyg för att kunna knyta t.ex. en god 
kontakt med en kund, denna kontakt skulle sedan underlätta för allt samarbete, medan en 
dålig kontakt skulle innebära ett merarbete samt mindre respekt och empati från kunden. 
 
Affärsmässigheten var den kunskap som respondenterna inte ansåg som viktig före examen 
men som de efter examen såg som väldigt viktig. Detta gällde främst respondenter som 
arbetade mot kunder, oavsett i form av rekryterare eller projektledande rekryterare. När de 
påbörjade sina arbeten efter examen ändrades deras syn kring detta då de förstod hur viktig 
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denna kunskap var genom att förstå hur verksamheten de verkade i fungerade och vad som 
genererade intäkter inom denna verksamhet.  
 
Frågeställning 3: Vilken roll anser nyutexaminerade personalvetare att arbetsgivaren 
spelar i att fylla eventuella kunskapsluckor? 
 
Ett genomgående tema var att alla respondenter såg arbetsgivaren som viktig för att fylla 
eventuella kunskapsluckor som fanns när de kom ut i arbetslivet. De ansåg att det fanns 
mycket yrkesteknisk kunskap som inte utbildningen kunde bistå med utan som var specifikt 
för den bransch som de verkade i. Ett genomgående tema var också att respondenter som 
hade fått en mer genomarbetad introduktion av sin arbetsgivare var mycket nöjda med hur 
arbetsgivaren arbetat för att fylla de kunskapsluckor som fanns när de började arbeta efter 
examen. De som inte fick en lika genomgående introduktion ansåg också att arbetsgivaren 
spelade en stor i att fylla kunskapsluckor. Dessa respondenter menade dock att det själva fick 
ansvara för att införskaffa denna kunskap genom att integrera med sina kollegor, läsa på och 
på andra sätt arbeta för att fylla de kunskapsluckor som fanns. De ansåg att arbetsgivaren inte 
gett personen tid och möjlighet att få en förkunskap om vad yrket innebär utan istället kastats 
ut i det dagliga arbetet. Alla respondenter beskrev att arbetsgivaren inte kan fylla alla 
kunskapsluckor utan att lärandet kommer ske under hela deras arbetsliv men att just vissa 
kände att de hade fått möjligheten att få en förkunskap genom ett introduktionsprogram 
medan andra upplevde det som att de kastades in i arbetet. Respondenter upplevde 
samtalsmetodiken och arbetsrätten som viktig under studietiden, dock var det först efter 
examen när de började arbeta som de förstod omfattningen av dessa kunskaper. Gällande 
kunskapen kring människor finns ingen kurs som belyser just detta, utan det är något som 
finns genomgående genom hela programmet vid Uppsala Universitet. Detta har vi också sett i 
vår studie, där våra respondenter upplevde att de utvecklat en förståelse för hur människor 
fungerar. 
 
Vårt resultat visade även att det fanns ett tydligt undervisningskontrakt och 
utbildningskontrakt hos respondenterna. När respondenterna började studera antog de att den 
kunskap som införskaffades under utbildningen dels skulle generera i avkastning i form ett 
arbete, men även att kunskaperna skulle komma till användning i deras framtida arbetsliv. 
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6. Diskussion 
 
I detta avsnitt kommer studiens resultat att diskuteras i relation till tidigare forskning inom 
ämnesområdet. Slutligen diskuteras utvecklingsmöjligheter och förslag på fortsatta studier 
inom ämnet. 
 
Denna studies resultat indikerar att personalvetarutbildningen i Uppsala anses, i viss mån 
vara arbetslivsförberedande. Nyutexaminerade personalvetare anser sig ha lärt sig mest av 
programmets praktiska kurser. Detta går i linjen med vad García-Aracil et.al. (2018) kommit 
fram till, nämligen att nyutexaminerade studenter anser att de praktiska kunskaperna som lärs 
ut på universitetet är av stor vikt för det framtida arbetslivet. Detta stämmer även överens 
med vad Lilja Andersson och Edbergs (2010) studie på sjuksköterskor har visat. 
 
Vår studie visar att anledningen till varför nyutexaminerade personalvetare hade lättare att 
förstå sig på de praktiska kurserna var att de just hade en tydlig yrkesförankring. Detta kan 
kopplas till Jackssons (2016) konstaterande om att det är viktigt att lärare relaterar teorier till 
yrkesmässiga kompetenser, samt till arbetslivets kontext då det underlättar för studenter att 
senare applicera sina kunskaper i arbetslivet. I vår studie var det tydligt att nyutexaminerade 
personalvetare finner störst mening i kurserna samtalsmetodik och arbetsrätt, vilka var 
exempel på praktiska kurser med koppling till arbetslivet. Kurser där läraren också kunnat 
argumentera för dess värde ansågs också som värdefulla, något som överensstämmer med 
resultaten från Jacksons (2016). Samtliga nyutexaminerade personalvetare i vår studie 
arbetade deltid under sin studietid. Resultatet indikerar att de upplevde att deras 
arbetslivserfarenhet ledde till en ökad förståelse för de praktiska kurserna samt att det 
underlättade när de skulle börja arbeta heltid efter examen, vilket är i linje med Jackssons 
(2016) som hävdar att längre perioder av arbetsrelaterad erfarenhet påverkar studenters 
förmåga att enklare applicera sina kunskaper i arbetslivet.  
 
Den goda kommunikationsförmågan som nyutexaminerade personalvetare hade utvecklat 
under sin universitetsutbildning, verkar gå emot slutsatserna från Ridhuan et.al. (2007) om att 
malaysiska redovisningsstudenter inte får lära sig tillräckligt mycket om kommunikation och 
ledarskap på universitetet. Anledningen till att resultaten skiljer sig åt kan förklaras med att 
det handlar om två skilda utbildningar med varierande innehåll i kurser. En annan möjlig 
förklaring kan vara kulturella skillnader, som kan visa sig i studiemiljö eller studieplan. Detta 
är något vi ej undersökt och därför ej kan argumentera för eller emot. Redovisningsstudenter 
läser med en inriktning mot just redovisning, som i många aspekter inte blir lika inriktat mot 
kommunikation som de inriktningar som finns vid Uppsala Universitets 
personalvetarprogram. Dahlgren et.al. (2006) visade att personer som hade läst den teoretiska 
statsvetenskapsutbildningen främst utvecklade generella kompetenser och när de sedan 
övergick till arbetslivet tvingades de förändra och kontextualisera sina kunskaper. I vår studie 
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framkom det att nyutexaminerade personalverare har svårt att förstå vikten av de teoretiska 
kunskaperna och att transformera dem till arbetslivet.. 
 
En möjlig förklaring till detta är samtliga intervjupersoner endast arbetat en kort period efter 
examen och det kan förklara varför de inte har behov av att förändra sina kunskaper. En 
annan möjlig förklaring är att alla våra respondenter har arbetat extra vid sidan om studierna. 
Vi uppmuntrar härmed framtid forskning att replikera vår studie om personalvetare med 
seniora roller och undersöka om behovet av att transformera sina kunskaper till arbetet 
uppstått. En annan möjlig förklaring kan vara att nyutexaminerade personalvetare inte har 
reflekterat tillräckligt mycket över hur den teoretiska delen av utbildningen hjälper dem i 
deras arbetsliv, utan istället fokuserat på de kunskaper som i dagsläget är direkt tillämpbara.  
 
Nyutexaminerade personalvetare önskade att utbildningen innehöll fler praktiska moment, 
vilket var en av anledningar till att de valde att arbeta extra under sin studietid. Monteiro och 
Almeida (2015) kom fram till att studenter som deltidsarbetar under studietiden upplever en 
större kontroll och är mindre oroliga inför övergången till arbetslivet. I vår studie visade det 
sig att oron minskade i samband med att de började deltidsarbeta. Först var de oroliga för att 
inte få ett arbete, men i takt med att de arbetade deltid upplevde de en trygghet som följde av 
möjligheten att utföra saker praktiskt samt att de fick större kunskap om yrkesrollen. 
Ytterligare en anledning till att de arbetade deltid var för att det sågs som en nödvändighet för 
att få den praktiska erfarenheten som de ansåg som viktig. 
 
Graham och McKenzie (1995) kom fram till att den första tiden på ett företag är betydande, 
både gällande nyutexaminerade studenters trivsel, men även dess upplevelse av att dess 
kompetenser kommer till användning. I vår studie fann vi liksom Graham och McKenzie 
(1995) att introduktionsprocessen har en betydande roll för nyutexaminerade studenter. 
Abbasi et.al. (2018) studie indikerar att chefer ofta har höga förväntningar på 
nyutexaminerade studenter och att dess faktiska kunskaper inte alltid stämmer överens med 
förväntningarna. Vår studie visade att bristfälliga introduktioner endast drabbade de individer 
som gick från deltidsarbete till heltidsarbete inom samma företag. I dessa fall hade 
arbetsgivaren, antar vi, höga förväntningar i och med att dessa personer redan var en del av 
praktikgemenskapen på arbetsplatsen, vilket resulterade i att de inte fick en ordentlig 
introduktion, då de redan var en del av gemenskapen. Vår studie berörde dock inte vilken 
introduktion respondenterna faktiskt fick när de påbörjade sitt deltidsarbete, men 
konstaterade att ingen nämnde någon tydlig introduktionsprocess när de påbörjade sitt 
deltidsarbete. Detta ledde i sin tur till att de upplevde större kunskapsluckor i det dagliga 
arbetet. Arbetsgivare till respondenter som hade arbetat deltid på samma företag innan 
examen bidrog inte i lik stor utsträckning till att fylla de kunskapsluckor som respondenterna 
hade efter uttagen examen.  
 
Olofssons (2011) studie om personalvetarstudenter vid Växjö universitetet visade att 
nyutexaminerade personalvetare hade en ganska otydlig syn på yrket innan de började arbeta, 
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vilket stämmer överens med vårt resultat. Det fanns visserligen en viss förförståelse för yrket 
hos respondenterna, men det var först när de kom ut i arbetslivet som de faktiskt förstod vad 
som krävdes av dem i en specifik arbetssituation. Olofssons (2011) studie visade även att 
arbetsrätt, kunskap om människor och samtalsmetodik var de kunskaper som studenterna vid 
Växjö universitet ansåg var viktigast i arbetslivet. I vår studie var det tydligt att arbetsrätten 
var den kurs som respondenterna värderade högst, men respondenterna menade även att 
samtalsmetodiken var viktig. Dock var det först efter examen när de började arbeta som de 
förstod omfattningen av dessa kunskaper. Gällande kunskapen kring människor finns ingen 
kurs på programmet vid Uppsala Universitet som belyser just detta, utan det är något som 
finns genomgående i hela programmet. I vår studie har vi dock sett att nyutexaminerade 
personalvetare upplevde att de utvecklat en förståelse för hur människor fungerar. 
 
Slutligen visade resultatet att det fanns ett tydligt undervisningskontrakt och 
utbildningskontrakt hos personalvetarna. När personalvetarna började studera antog de att 
den kunskap som införskaffades under utbildningen dels skulle generera avkastning i form av 
arbete, men även att kunskaperna skulle komma till användning i deras framtida arbetsliv. I 
likhet med detta resultat visade Olofssons (2011) studie att studenter anser att det nästintill är 
lika viktigt att få en fast anställning som det är att tillämpa de kunskaper som förvärvats 
under utbildningen. Trots att det fanns ett undervisnings- och utbildningskontrakt, upplevde 
nyutexaminerade personalvetare att de saknade vissa kunskaper när de började arbeta. Detta 
går i linje med Hallier och Summers (2011), samt Teichler (2000) som visar att en examen 
inte alltid betyder att den nyutexaminerade studenten besitter alla de kunskaper som behövs i 
yrkesrollen. För de nyutexaminerade personalvetare som börjat på sitt nuvarande företag efter 
uttagen examen arbetade arbetsgivaren tillsammans med den nya anställda, genom 
introduktionsprocessen, för att försöka fylla den kunskapslucka som fann.  

6.1 Framtida forskning 
 
Denna studie har sina styrkor och begränsningar, men vi anser att studien har berikat 
forskningsfältet med ny kunskap om utexaminerade personalvetare. Studien hade en snäv 
tidsbegränsning och med andra resurser skulle forskningen kunna utvecklas till att följa 
personalvetares uppfattningar över en längre tidsperiod, t.ex. göra en ny studie om tre år med 
samma respondenter och se om de fortfarande ser de praktiska kurserna som de viktigaste, 
eller om synen då är annorlunda. I denna studie var det tydligt att personalvetarna lättare 
kunde se värdet i de praktiska kurserna, jämfört med de kurser som grundade sig mycket på 
teori. Antagandet är att de skulle finna större mening i att lära sig om olika teoretiska 
perspektiv. Ytterligare ett förslag på framtida forskning är att göra en mer omfattande studie 
och även inkludera personalvetarutbildningar från andra lärosäten. Då skulle det vara möjligt 
att generalisera resultatet i större utsträckning, då finns även möjlighet att göra en jämförelse 
mella de olika lärosätena. 
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Våra respondenter hade alla arbetat vid sidan om under studietiden, en intressant studie skulle 
vara att undersöka om det finns en skillnad mellan nyutexaminerade personalvetare som 
deltidsarbetat under studietiden och nyutexaminerade personalvetare som inte deltidsarbetat 
under studietiden. Intressanta aspekter skulle då kunna vara hur de anser att universitetet 
förberett dem för arbetslivet samt om det finns skillnader i vad de ansåg var viktig kunskap 
innan examen beroende på om de deltidsarbetat under studietiden eller inte. 
 
Ytterligare en intressant och högst relevant aspekt som framtida studier kan undersöka är hur 
företag arbetar med att integrera anställda som går över till att arbeta heltid efter att ha arbetat 
på företaget under studietiden. Hur arbetar dessa företag med att integrera den 
nyutexaminerade till nya arbetsuppgifter? Hur socialiseras de in i den nya yrkesrollen, när det 
redan arbetat några deltid under studietiden? 
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8. Bilaga 1 

Intervjuguide 

 
Kort information om intervjuns syfte, att intervjun kommer spelas in, att framkommen information 
behandlas konfidentiellt och att respondenten får avbryta sin medverkan när som helst..  
 
Bakgrundsfrågor  
 
Examenstermin  
 
Inleda med frågor om studietiden. 
 
 
Vilka är dina spontana tankar kring utbildningen? 
 
 
Vad fick dig att börja studera HR? 

- Vilka specifika anledningar fanns bakom att du valde att studera HR? 
- Vilka förväntningar hade du på utbildningens innehåll innan du började studera?  
- Känner du att dina förväntningar har uppfyllts? 

 
Vad gjorde du utöver dina studier, (vad gjorde du i ditt deltidsarbete under studietiden?) 

- Vilken var anledningen bakom att du valde att arbeta extra? 
 
Så här i efterhand - känner du att ditt deltidsarbete har hjälpt dig i ditt nuvarande arbete, har 
det förberett dig på något sätt? 

- Varför?  
- Konkretisera med exempel på hur det har hjälpt dig. 

 
Vilka kunskaper känner du att utbildningen specifikt gav dig? 

- Ställ frågor både om den praktiska och teoretiska delen.  
- Anser du att du fått några teoretiska kunskaper från utbildningen som du tycker att du 

kunnat applicera senare i arbetslivet och i sådana fall vilka? 
- Upplever du att man kan balansera arbetsmarknadens praktikbaserade krav och 
- utbildningens akademiska kunskaper? 
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Under utbildningen, vilka kunskaper trodde du var av stort värde på arbetsmarknaden innan 
du tog examen? 

- Varför ansåg du att dessa kunskaper är viktiga? 
- Kan du ge något konkret exempel på detta? 
- Har du fått dessa tankar från ditt deltidsarbete eller från dina studier?  

 
Innan vi övergår till mer specifika frågor om ditt arbetsliv, hur känner du generellt att 
utbildningen förberett dig för arbetslivet?  

- Skulle du kunna göra ett lika bra arbete utan utbildningen? Vad har utbildningen 
hjälpt dig med? 
 

Gå vidare till arbetslivet → 
 
Vad arbetar du med idag? 

- Vilka är dina ansvarsområden? 
- Hur länge har du arbetat med det du gör idag? 

 
Vilka kunskaper är viktigast i ditt arbete? 

- Varför? 
- Exempel? 
- I vilka situationer? 
- Hur pass viktig trodde du att denna/dessa kunskaper var innan du började studera?  

 
Hur har du förvärvat dessa kunskaper? 

- Genom utbildningen? 
- Har arbetsgivaren hjälpt dig skaffa dessa kunskaper? 
- “Learning by doing”? 

 
Hur känner du att utbildningen förberett dig för ditt nuvarande arbetsliv? 

- Faktiska kunskaper (arbetsrätt?) 
- Har utbildningen hjälpt dig med att utveckla din förmåga att lära dig saker, på vilket 

sätt? 
 
Om du tänker tillbaka på när du pluggade och nu när du arbetar, finns det någon skillnad i 
vad som du anser är viktig kunskap i din yrkesroll? 
 
Finns det några svårigheter med ditt arbete? 

- Om ja- hur kommer du över dessa hinder? 
 
Vilken eller vilka kurser från programmet anser du att du har mest användning av i ditt 
yrkesliv efter avslutad utbildning? 

- På vilket sätt?  
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- Varför? 
- På vilket sätt använde du dig av de kunskaper du fått med dig från utbildningen när du 

började arbeta efter examen? 
 

Vilken eller vilka kurser från programmet anser du att du har minst användning av i ditt 
nuvarande yrkesliv? 

- Varför? 
 
Innan du började ditt arbete - hur fick du kunskap om ditt arbete och om företaget du arbetar 
på? 

- Onboardingprocess? Kollegialt? Learning by doing? 
- Vad kunde du sedan innan? Fick du den kunskapen från utbildningen? Vad behövde 

du lära dig? Hur lärde du dig det?  
-  

I ditt arbete idag, finns det några kunskaper som du saknar/saknade som utbildningen skulle 
kunnat ge dig?  

- Om nej - har det funnits några kunskaper som du saknat? 
- Om ja - hur arbetar du och din arbetsgivare för att du skall få dessa kunskaper? På 

vilket sätt? Hur upplever du det? 
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9. Bilaga 2 
Missivbrev 

Hej! 
 
Tack för att du vill delta i vår studie! Nedan finner du information kring vårt möte samt om 
vår studie i stort. 
 
Vi, Augustin och Johanna skriver just nu vårt examensarbete inom Pedagogik för vuxna och 
arbetsliv. I detta examensarbete har vi valt att titta på hur nyutexaminerade personalvetare ser 
på sin tidigare utbildning, sitt inträde i arbetslivet och skillnaderna däremellan. Du som 
nyutexaminerad personalvetare sitter på mycket erfarenhet kring detta och det är dina tankar 
och reflektioner som vi önskar få ta del av.  
  
Intervjun beräknas ta ca 30-40 minuter och med samtycke från dig ser vi gärna att den spelas 
in. Det skulle underlätta för oss vid bearbetning av materialet. Vi har inför denna studie tagit 
hänsyn till vissa etiska principer som innebär att du som deltagare närsomhelst kan välja att 
avbryta ditt deltagande samt att ditt deltagande är frivilligt. All information som framkommer 
under intervjun kommer att behandlas konfidentiellt. 
 
Om du har några funderingar gällande studien är du välkommen att ta kontakt med oss. Du 
kan även kontakta vår handledare vid Uppsala universitet, Esther Hauer. Om du vill ta del av 
vår slutgiltiga rapport, kommer du finna den i Digitala Vetenskapliga Arkivet, DIVA och 
publiceringen kommer att ske under nästa år (2019). 
 
Stort tack för att du deltog! 
  
Med vänliga hälsningar, 
  
Johanna Odelkrantz                                                               Augustin Lindblad 
johanna.odelkrantz@gmail.com                                            augustin.lindblad@gmail.com 
073 986 63 79                                                                        070 332 08 46  
  
Handledare Esther Hauer, lektor i pedagogik, Uppsala universitet 
esther.hauer@edu.uu.se 
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