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Personalvetarstudenter, var 
ni verkligen redo?  
 
- En kvalitativ studie om före detta 
personal- och arbetslivsstudenters 
förhållningssätt till övergången från 
studier till arbetsliv. 
 



	  

Sammanfattning	  
 
Personal- och arbetslivsprogrammet är en akademisk utbildning som på senare tid har 
diskuterats som en utbildning i gränslandet mellan akademi och yrkesliv. Utbildningen får ofta 
utstå kritik i samhällsdebatten då de nyexaminerade akademikerna, trots flerårig utbildning 
saknar praktiska arbetsrelaterade färdigheter och kunskaper. Programmet finns på många olika 
orter i Sverige, men med olika utbildningsupplägg. I denna studie undersöks personal- och 
arbetslivsprogram vid två universitet i Sverige. Syftet med studien är att undersöka hur tidigare 
studenter från personal- och arbetslivsprogram upplever att utbildningen har förberett dem för 
arbetslivet. De frågeställningar som vi ämnar besvara i och med uppsatsen är följande: Vilka 
attityder finns hos informanterna gentemot utbildningen vad gäller de erfarenheter och 
kunskaper som genererats? Vilka likheter och/eller skillnader finns hos informanterna från de 
olika utbildningsprogrammen vad gäller upplevelser om i vilken mån utbildningen varit 
förberedande för yrkeslivet? Hur kan dessa förklaras i relation till olika sätt att förhålla sig till 
sin utbildning generellt? För att besvara våra frågeställningar har vi genomfört åtta intervjuer 
med före detta studenter från personal- och arbetslivsprogram. Som ett komplement till detta 
har även två telefonintervjuer genomförts med programansvarig på respektive universitet som 
valts ut för studien. De teoretiska utgångspunkter som använts i undersökningen är dels 
Granbergs (2009) olika kunskapstyper, Olofssons (2012) teori om utbildningskontraktet, 
Lindbergs (2009) modell för olika perspektiv på utbildningar samt Dimenäs (2012) 
begreppsdefinition av begreppet ”beprövad erfarenhet”.  
 
Vårt resultat visar på att de före detta studenterna generellt sett är nöjda med sin utbildning, 
majoriteten förespråkar dock fler inslag av praktiska moment kopplat till yrkeslivet. 
Informanterna upplever i dagsläget inte utbildningen som särskilt yrkesförberedande. Det finns 
en skillnad i hur de två programansvariga vid respektive universitet förhåller sig till 
utbildningen. Vi finner även vissa skillnader mellan de före detta studenterna rörande i vilken 
mån utbildningen varit förberedande för yrkeslivet beroende på vilket universitet de tillhört. 
Avslutningsvis lyfter vi de aspekter som hade kunnat göras annorlunda, samt ger ett förslag till 
vidare forskning.  
 
Nyckelord: personalvetare, yrkesförberedande, personal- och arbetsliv, utbildning, universitet, 
arbetsliv. 
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1.	  Introduktion	  till	  ämnet	  
	  
I detta avsnitt redogörs för utgångspunkten av vår studie samt vilka verktyg vi använt oss av för 
att analysera vårt resultat. Genom detta placerar vi vår studie i ett sammanhang samt lyfter 
studiens syfte och relevans. 
 
Vad genererar egentligen tre års kämpande för en examen inom personalområdet? Har en 
examinerad personalvetare de rätta verktygen för yrkeslivet och hur förhåller 
personalvetarstudenter sig till sin utbildning? Dessa frågor har vi reflekterat över sedan vår start 
på ett av Sveriges många personal- och arbetslivsprogram. 
  
Personal- och arbetslivsprogram på högskolenivå får ofta utstå kritik i samhällsdebatten då de 
nyexaminerade akademikerna, trots flerårig utbildning saknar praktiska arbetsrelaterade 
färdigheter och kunskaper (Ulfsdotter Eriksson, 2013). I den vetenskapliga tidskriften 
Utbildning och lärande klargörs att det finns ett flertal utbildningar som indirekt syftar till att 
vara verksamma gentemot en specifik arbetsmarknad, där praktiska inslag används sparsamt, 
bland dessa utbildningar nämns personal- och arbetslivsprogrammet (Dimenäs, Björklund, 
Häggkvist, Larsson, Malm, Rundgren och Welin Mod, 2012). I vilken utsträckning dagens 
utbildningar ska kopplas till yrkeslivet är en omdiskuterad fråga, både av personer inom den 
akademiska sfären och näringslivet. I en nationell studie utförd av fackförbundet Jusek (2011) 
konstateras att sex av tio personalvetare helt saknade praktik i sin utbildning och att ännu fler 
anser att möjligheterna till praktik under studietiden inte räcker till. 2013 publicerades en 
undersökning av Sveriges förenade studentkårer, SFS, om att personal- och 
arbetslivsutbildningar borde knytas närmare arbetslivet. Undersökningen identifierar en 
konflikt rörande fördelningen mellan praktik och teori. Något som även identifieras är att det i 
diskussionen glöms bort att ställa frågan till studenterna om deras behov och upplevelser vad 
gäller utbildningen.1 Det är just denna fråga som vi valt att lyfta i denna studie. 
  
Vidare ämnar denna uppsats bidra till nuvarande forskning med en mer djupgående och 
vetenskaplig undersökning av ett komplext utbildningsprogram. Efter att ha undersökt de 
utvärderingar som genomförs för personalvetarstudenter kan vi konstatera att dessa ofta är i 
form av enkäter efter avslutad kurs, på begäran av lärosätena. Vårt mål är att komplettera de 
kvantitativa rapporterna med en kvalitativ ansats som tolkas genom vetenskapliga glasögon och 
redogörs i en rapport. Det vetenskapliga bidraget innebär bland annat att utifrån 
utbildningssociologisk och pedagogisk teori genomföra en studie och analysera vårt resultat. 
Mer specifikt är vårt fokusområde att undersöka samt tolka före detta studenters utsagor om 
attityder och upplevelser kopplat till utbildningen och övergången till arbetslivet. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1http://www.sfs.se/sites/default/files/utbildningens_anvandbarhet_sveriges_forenade_studentkarer_om_syftet_med
_hogre_utbildning.pdf 2013-12-05 
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1.1 Syfte och frågeställning 
	  
Syftet med studien är att undersöka hur tidigare studenter från personal- och arbetslivsprogram 
upplever att utbildningen har förberett dem för arbetslivet. Vi har även preciserat vad vi ämnar 
undersöka i två forskningsfrågor:  
 

• Vilka attityder finns hos informanterna gentemot utbildningen vad gäller de erfarenheter 
och kunskaper som genererats? 
 

• Vilka likheter och/eller skillnader finns hos informanterna från de olika 
utbildningsprogrammen vad gäller upplevelser om i vilken mån utbildningen varit 
förberedande för yrkeslivet? Hur kan dessa förklaras i relation till olika sätt att förhålla 
sig till sin utbildning generellt? 

 

1.1.1	  Personalvetare,	  en	  begreppsdefinition	  
 
Det finns en viss förvirring då det kommer till begreppet “personalvetare” och andra 
benämningar för personer som arbetar med personal- och arbetslivsfrågor. För att förklara 
begreppet och hur det används i denna studie har vi tagit hjälp av Granberg (2003). Författaren 
menar att det till begreppet finns två typer av definitioner av en personalvetares uppgifter i ett 
företag: 
 

• Alla insatser som görs för att planera, genomföra och följa upp personalfrågorna i 
företaget 
 

• Alla insatser gällande humankapitalet som görs för att företaget ska uppnå sina mål och 
utvecklas 

  
Den första av definitionerna	  står för det historiska synsättet och den andra för ett nytt sätt att se 
på personalyrket. 
  
Det är det nya sättet att se på personalyrket vi valt att hänvisa till i vårt användande av 
begreppet personalvetare. Detta i och med denna definition stämmer överens med nutida 
personalyrken. En personalvetare är således en person som arbetar med alla insatser som rör 
humankapitalet på ett företag. 
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1.2	  Bakgrund	  
 
Historien om personal- och arbetslivsprogrammets uppkomst och utveckling samt en 
konkretisering av personalvetarens yrkesroll redogörs för i följande avsnitt. I detta avsnitt 
synliggör vi även tidigare forskning som genomförts inom samma område, detta för att ge en 
bild av var vår studie tar vid, samt på vilket sätt forskningen kompletterar det befintliga 
materialet. 
 

1.2.1	  Personalvetarrollens	  uppkomst	  och	  yrkesroll	  
 
Det var först under 1950-talet som personalfunktionen i större företag utvecklades, insikten 
låg i att arbeta för att behålla personalen i organisationen. För att nå detta ansågs det viktigt 
att fokusera på en god introduktion och utbildning för de anställda vilket ledde till ökad 
motivation, och att personalen stannade längre. Personalfrågor och personalavdelningar fick 
högre status i företagens organisation och avdelningarna växte i samband med att fler 
tjänstemän anställdes. Under decentraliseringen på 1980-talet påverkades 
personalavdelningarna mycket, de betraktades då som serviceenheter som cheferna kunde 
vända sig till för stöd i personalfrågor och konsultation. Sedan 2000-talet har det lanserats 
nya förslag på hur personalfunktionen kan organiseras i företagen, avdelningarna bör fungera 
som en organisation inom organisationen och inte som en enskild del av företaget. 
Funktionen ska arbeta strategiskt mot ett värdeskapande i företaget (Ulfsdotter Eriksson, 
2013). 
 
Enligt Ulfsdotter Eriksson (2013) är personalvetarrollen en komplex roll i organisationen, men 
representerar den arbetsgivaren eller arbetstagaren? Detta är en fråga som säkert många 
studenter vid personal- och arbetslivsprogram ställt sig. Författaren menar även att 
personalfunktionen fanns där för att stödja utsatta och fattiga arbetare under industrialismen, 
men att det med arbetets utveckling har övergått till en funktion som är arbetsgivarens 
representant. Hon menar även att det finns, från funktionen, ett genuint intresse för de 
anställdas perspektiv i organisationen. 
 
Vidare skriver Ulfsdotter Eriksson (2013) i boken Personalvetenskap- som förhållningssätt, om 
spridningen i roller och arbetsuppgifter för en personalvetare. Personalchef, HR- generalist, 
administratör, konsult, chefsstöd är bara några av en personalvetares yrkesroller. Ulrich och 
Brockbank (2007) har utformat en teori rörande en personalvetares yrkesroll vilken identifierar 
fyra kategorier. Med detta inte sagt att en roll utesluter en annan, utan en personalvetare kan 
axla flera av de roller, som vi presenterar nedan. 
 
Medarbetarens talesman är den funktion som finns för att säkerhetsställa att relationen mellan 
arbetsgivare och arbetstagare fungerar på ett tillfredsställande sätt. Att agera som 
medarbetarens talesman innebär att se till det bästa för båda parter. I denna roll är det viktigt att 
lyssna in de anställdas åsikter och upplevelser samt ställa detta i relation till organisationen. 
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Kompetensutvecklaren, här arbetar personalfunktionen med att utveckla människors färdigheter 
och kunskaper genom att erbjuda utbildning, formella och informella aktiviteter, konferenser, 
mentorskap, medarbetarsamtal med mera. Här försöker funktionen se till den anställde som en 
tillgång i företaget och inse vikten av att fånga dennes kunskap.  
 
Funktionsexperten innebär allt tänkbart personalarbete. Personalvetaren arbetar med att skapa 
lösningar för arbetets alla områden. Detta innebär att skapa arbetsverktyg, best practice och 
lösningar som kan komma till användning för anställda och chefer. Det innebär även att bistå i 
formuleringen av företagets policy, implementering av nya system samt det övriga 
övergripande strategiska arbetet i organisationen. I denna roll verkar personalvetaren som en 
person med specialistkunskap med insikt i teorier och forskning kring personalvetarrollen 
samtidigt som de håller sig uppdaterade i nya rön för att ligga i framkant. 
 
Den fjärde rollen, strategisk partner, är en mer ledningsorienterad roll som arbetar med att 
bidra till verksamhetens målsättningar och visioner genom ett strategiskt arbete. 
Personalvetaren är en del av ledningsgruppen och bidrar med kunskaper om människan och 
organisation för att driva de affärsmässiga frågorna ur ett sådant perspektiv. Rollen innebär att 
ha goda kunskaper kring hur auktoriteter och makt påverkar individer och grupper (Ulrich & 
Brockbank, 2007). 
 
Sammanfattningsvis menar Ulfsdotter Eriksson (2013) samt Ulrich och Brockbank (2007) att 
en personalavdelning arbetar med alla åtgärder och aktiviteter kring den anställdes hela period 
på arbetsplatsen: attrahera, utveckla, behålla och avveckla. Första steget, attrahera innebär att 
arbeta med hela organisationens förmåga att attrahera medarbetare. Organisationskulturen och 
att företagets värderingar delas med den som söker en tjänst har uppmärksammats som de 
viktigaste delarna i denna fas. Vidare innebär denna fas även att genomföra hela rekryteringen, 
att hitta rätt person till rätt plats. När rekryteringsprocessen sedan är avslutad står 
personalavdelningen inför fasen att arbeta med att vårda och behålla arbetskraften på företaget 
samt att ge anställda möjlighet till utveckling. Under den sista fasen hanterar 
personalavdelningen allt arbete kring den anställdes avveckling. Avslutet kan ske på den 
anställdes eller företagets begäran genom till exempel pension eller uppsägning. 
 
Vad bör då en personalvetare kunna? Eftersom yrkesrollen är komplex kan det vara svårt att ge 
ett konkret svar på denna fråga. Ulfsdotter Eriksson (2013) menar att en personalvetare bör ha 
kunskaper inom sociologi, psykologi, socialpsykologi, pedagogik, juridik och företagsekonomi 
för att ha möjlighet att se problem och företeelser ur olika perspektiv. Förmågan ligger i att 
kunna så mycket som möjligt inom alla olika delar och att snabbt kunna byta perspektiv och se 
till alla nivåer på företaget när de står inför ett problem. 
 
1.2.2	  En	  tillbakablick	  på	  personal-‐	  och	  arbetslivsprogrammet 
 
Högskolereformen 1977 stärkte yrkesinriktningen av högskolan genom att utbildningarna 
organiserades i fem olika yrkessektorer. Samma år tillsattes en arbetsgrupp som fick namnet 
AU-gruppen, deras arbete var att samordna högskolans ekonomiska och administrativa 
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utbildningar. Syftet var att anpassa utbildningarnas utformning utifrån arbetsmarknadens krav. 
Gruppen var överens om att utbildningarna borde innehålla moment som är anpassade efter 
förhållandet i arbetslivet. I september 1981 lade gruppen således fram sitt förslag som innebar 
att tre nya utbildningar skulle skapas: ekonomilinjen, förvaltningslinjen samt linjen för 
personal- och arbetslivsfrågor (P-linjen) (Lundmark, 1991). 
 
1983 startades sedan P-linjen som en allmän utbildningslinje där fokus låg på personalfrågor. 
Linjen startades på tio orter runt om i Sverige och utformades på så sätt att den inleddes med ett 
basblock, där målsättningen var att skapa en överblick i området personalvetenskap. Det sattes 
krav på allsidighet i utbildningen och baskurserna blev därför samhällets ekonomi, organisation 
och styrmedel, juridik, beteendevetenskap, ekonomi och administration. Möjlighet skulle sedan 
ges till fördjupning och här skapades en chans att för varje universitet utforma sina egna 
fördjupningskurser. En het debatt förelåg dock om huruvida utbildningen skulle innehålla 
praktik eller inte. Linjen hade till en början varit utformad i ett 120-poängsalternativ för att 
möjliggöra fördjupning och forskning. Ett beslut togs därefter om att förlänga utbildningen till 
140 poäng, vilket skapade plats för praktik i utbildningen (Lundmark, 1991). 
 
Under 1990-talet utsattes linjesystemet för kraftig kritik, det ansågs bland annat att linjerna var 
för praktiskt utformade och att de akademiska disciplinerna kom i skymundan genom detta. Det 
fanns även åsikter kring att rekryteringen till de forskarutbildningar som fanns för P-linje 
studenter hade försämrats drastiskt. Högskolereformen 1993 gav därför de enskilda lärosätena 
en möjlighet att själva utforma sina utbildningar, detta medförde en utveckling av lokala 
program. PA-programmet hade därmed skapats. Variationen mellan de olika utbildningarna 
blev i och med detta större och större, vissa lärosäten valde att fokusera på en ämnesbaserad 
arbetslivsinriktad utbildning medan andra valde en professionsinriktad utbildning 
(Högskoleverket, 2004). Utvärderingar visar på två olika huvudinriktningar, en P-inriktning 
samt en A-inriktad. Den P-inriktade kännetecknas av en koppling till de konkreta metoder som 
finns för personalarbete samt av tvärvetenskaplighet vilket innebär att programmet involverar 
olika ämnen och kunskaper i utbildningen såsom pedagogik och sociologi. Denna inriktning är 
även specifik för programmet. Den A-inriktade utbildningen är däremot mer inriktad kring de 
traditionella universitetsämnena där fokus ligger på att skapa en djup och bred teoretisk grund 
(Löfgren Martinsson, 2008). Den A-inriktade utbildningen består av kurser som är öppna för 
alla studenter. I en rapport från Högskoleverket (2004) synliggörs vikten av att lärosätena 
klargör hur de ser på sina utbildningar. Om utbildningarna är att betrakta som 
yrkesförberedande bör utbildningen vara inriktad så mycket som möjligt mot P. 
 
1999 startades ett samarbete mellan 47 europeiska länder som fick namnet Bolognaprocessen. I 
deklarationen fastställdes ett antal mål för att möjliggöra ett europeiskt område för högre 
utbildningar. Deklarationen innehöll tre övergripande mål; att främja rörligheten, 
anställningsbarheten samt främja Europas konkurrenskraft/attraktionskraft som 
utbildningskontinent. 2 Sedan Bolognaprocessen har de olika universiteten arbetat med att 
hantera den reform som infördes. All högre utbildning påverkades av denna process, och så 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 http://www.regeringen.se/sb/d/9267 2013-11-23 
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även personal- och arbetslivsprogrammet. Alla program ändrades, kandidatprogrammen är nu 
således endast tre år långa, vilket ledde till att några lärosäten fick korta ned sitt personal- och 
arbetslivsprogram från tre och ett halvt år till endast tre år. Vissa av lärosätena valde att byta 
namn på utbildningen medan vissa endast ändrat kursplanen och formulerat om nya mål som är 
i enlighet med reformen. Gemensamt för alla utbildningar är dock att man har fokuserat på 
anställningsbarhet och lyft in aspekter och mål i utbildningen för att främja detta (Löfgren 
Martinsson, 2008). 
 
1.2.3	  Universitetens	  olika	  inriktningar 
 
Två modeller av personal- och arbetslivsfrågorsutbildningar har i föregående stycke skissats 
upp. En av modellerna, P-inriktningen, ger studenten en examen inom något av basblocken, 
företrädesvis ett ämne inom det beteendevetenskapliga området. Kurserna i programmet är 
speciellt utformade för en examen inom personalvetenskap. Enligt Högskoleverkets (2004)  
rapport är integrationen mellan praktik och teori en viktig del och utbildningen bör ha en hög 
grad av verklighetsförankring.  Den andra inriktningen, A, leder till en examen inom ett 
samhällsvetenskapligt ämne. De övriga kurserna är allmänna kurser som inte är kopplade till 
studentens val av fördjupningskurs. Kombinationen av kurser avgörs av den enskilde studenten. 
Integrationen mellan praktik och teori saknas i denna typ av inriktning. Utbildningarna vid 
universiteten i Linköping, Umeå, Göteborg och Växjö är inriktade på P, medan utbildningarna i 
Uppsala, Lund och Stockholm hamnar närmare A-modellen. Mellan dessa finns utbildningarna 
i Kristianstad, Mittuniversitetet och Örebro som samtliga strävar mot en P-inriktning. Samtliga 
program inom personalvetenskap erbjuder basblock med specifika kurser som studenten måste 
läsa. Basblocken är generellt sett större hos de utbildningar som är inriktade mot P, medan 
utbildningarna som är inriktade mot A erbjuder mindre och ämnesinriktade kurser. När 
basblocket är avslutat ges studenten möjlighet att fördjupa sig inom något område på B och C-
nivå. 
 
1.2.4	  Utformning	  av	  högskoleutbildning	  -‐	  Vad	  bör	  en	  utbildning	  inom	  personalvetenskap	  
innehålla? 
 
Då personalvetenskap är ett flervetenskapligt område är det olika discipliner och ämnen som 
är relevanta för denna typ av utbildning. De olika kurserna bidrar alla till att bygga upp en 
personalvetares kunskapsgrund. Nedan redovisas de olika disciplinerna. 

	    



	   7	  

 
 
 

 

Figur 1. Översikt över de discipliner som ingår i personalvetenskap (Ulfsdotter Eriksson, 2013 s. 41). 
 
 
För att förklara Ulfsdotter Erikssons (2013) figur följer nedan en presentation av de olika 
områdena inom personalvetenskap. 
 
Psykologi är den disciplin som fokuserar på människans beteenden, känslor och tankar samt på 
samspelet mellan olika människor. Här fokuseras på individen och inte på gruppen. Denna 
disciplin är viktig för att en personalvetare ska ha möjlighet att tolka och analysera hur 
människor reagerar. 
 
I sociologi är fokus på det sociala. Historian och vår egen position i dagens samhälle påverkar 
hur vi väljer att leva vårt liv. Sociologins primära studieobjekt är människan i samhället och 
läran om det sociala. 
 
Socialpsykologi har precis som namnet antyder skapat en blandning av sociologi och psykologi, 
här studeras social påverkan på individer och är centralt i ett arbete med människor. Här 
analyseras både individperspektivet samt grupperspektivet. 
 
I disciplinen pedagogik är fokus på lärande, här skapas förståelse för den som ska lära sig något, 
samt vad det är som ska läras. Pedagogiken används ofta i en personalvetares yrkesroll, alla 
olika perspektiv kring lärande i arbetslivet är viktiga delar, samt att individer på arbetsplatsen 
kan påverka och utveckla de mänskliga resurserna. 
 

Personalvetenskap	  Psykologi	  

Sociologi	  

Socialpsykologi	   Pedagogik	  

Företagsekonomi	  

Arbetsrätt	  
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Vad gäller disciplinen företagsekonomi fokuseras på resurserna i företaget. Företagsekonomin 
tar inte endast hänsyn till de ekonomiska förutsättningarna såsom budget, redovisning och 
kalkylering utan även personalfrågor, affärsidé, marknadsföring samt organisations- och 
ledarskapsteorier. Att ha en grundläggande förståelse för företagsekonomi och 
personalekonomi är av stor vikt för en personalvetare. Det bör finnas insikt i hur de 
ekonomiska förutsättningarna kan påverka organisationen, vilket även påverkar personalen och 
det övriga personalarbetet. 
 
Disciplinen juridik handlar om att med stöd i regelsystemet kunna skapa ordning, för en 
personalvetare är arbetsrätten av särskild vikt. Här regleras förhållandet mellan arbetstagare 
och arbetsgivare. Arbetsrätten finns med i hela den anställdes livscykel, allt från till exempel 
diskriminering vid en rekrytering till att allt ska skötas på rätt sätt vid uppsägning av anställd. 
 
Högskoleverket (2004) lyfter i sin rapport vikten av att samverka med arbetslivet, dels för att 
studenterna ska ges möjlighet att koppla samman praktik och teori samt för att skapa en 
fördjupad uppfattning vad gäller kunskapsområdet. Högskoleverket (2004) menar därför att det 
bör finnas färdiga strukturer i programmet som underlättar samarbetet med arbetslivet. 
Samspelet mellan praktik och teori bör vara väl genomtänkt och organiserat, detta kan ske på 
många olika sätt, genom praktikföretag, mentorskap eller samarbete med gästföreläsare. Vid 
flera lärosäten i Sverige finns möjligheten att genomföra praktik, bland annat på 
Mittuniversitetet och Umeå universitet där praktik är obligatoriskt. Högskoleverket (2004) 
uppmanar därför lärosätena att ta större ansvar för att i en organiserad form sammanföra teori 
och praktik. De betonar vikten av verksamhetsförlagd utbildning (VFU) för att skapa en 
förståelse för utbildningen som helhet samt för att se sambandet mellan teori och praktik. 
Högskoleverket (2004) menar även att en yrkesförberedande utbildning som personal- och 
arbetsliv kan jämställas med utbildningen av psykologer och socionomer. Dessa utbildningar 
har praktik i sin utbildning, således bör detta även ingå i personal- och arbetslivsprogrammet. 
 
1.2.5	  Utbildningsupplägg	  för	  respektive	  universitet	  i	  studien 
 
Universitet 1 – Kandidatprogram, 180 hp 
 
Kandidatprogrammet vid Universitet 1 är en till stor del en A-inriktad utbildning 
(Högskoleverket, 2004). Programmet ger studenten kompetens för ett arbete inom HR 
(Human Resources), med en beteendevetenskaplig grund som är förstärkt med kurser inom 
juridik och personalvetenskap. Utbildningen erbjuder akademiska kunskaper genom dels tre 
grundkurser inom pedagogik, psykologi och sociologi. Det finns även möjlighet att fördjupa 
sig och välja någon av dessa inriktningar som huvudämne. I programmet ingår även kurser 
inom personalvetenskap och juridik.3  I nedanstående figur redovisas programinnehållet för 
kandidatprogrammet vid Universitet 1. 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 För att inte röja universitetets identitet uteblir denna källa. 
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År 1           År 2                År 3 
Beteendevetenskapliga kurser  Personalvetenskap  Termin 2 I valt huvudämne  
(sociologi, pedagogik, psykologi)    Juridik med arbetsrätt     Termin 3 I valt huvudämne 
    Personalarbete 

 
Figur 2. Programuppbyggnad för programmet vid Universitet 1. 
 
Universitet 2 - Kandidatprogram, 180 hp 
 
Universitet 2s utbildning är till stor del inriktad mot P (Högskoleverket, 2004). Utbildningen är 
utformad på sådant sätt att studenten får både praktiska användbara kunskaper om människan 
ute i arbetslivet samt den teoretiska grunden som krävs för ett arbete med personalinriktning. 
Psykologi och sociologi är programmets huvudområden, där grundläggande kunskaper och en 
fördjupning inom personal- och arbetslivsfrågor står i fokus. Även de andra grundkurserna är 
särskilt anpassade för utbildningen, den arbetsrättsliga kursen i programmet är speciellt inriktad 
just mot arbetslivet, arbetsmiljö, diskriminering och anställning. Under kursen i 
företagsekonomi får studenterna kunskaper i den grundläggande ekonomistyrningen som är 
inriktad speciellt mot personalekonomi. Universitet 2 har även en praktikperiod som genomförs 
i Sverige eller utomlands, organisation och företag får studenten välja själv. Kontakten med 
arbetslivet upprätthålls genom aktiviteter som studiebesök, gästföreläsningar och 
arbetslivsmässor. Studenterna får även genomföra olika undersökningar och intervjuer på 
arbetsplatser.4 Nedan hänvisar vi till den programuppbyggnad som Universitet 2 har idag. 

 
År 1                 År 2                 År 3 
Psykologi A   Sociologi B   Praktik  
Sociologi A   Psykologi B   Företagsekonomi   
    Arbetsrätt   Sociologi/Psykologi  

 
Figur 3. Programuppbyggnad för programmet vid Universitet 2.	  
	  
 

1.3	  Tidigare	  forskning	  om	  personalvetare	  
 
Det finns tidigare forskning kring personalvetaren och relationen till arbetsmarknaden. Den 
tidigare forskning som vi funnit i samband med denna studie har haft andra typer av ansatser 
och förfaranden än vår studie, den utgör ändock en grund för oss att använda i vår studie. Vi 
kommer i detta avsnitt synliggöra den tidigare forskning som vi har funnit inom området och 
skapa förståelse för vilka studier vi förankrat vår forskning vid. 
  
Högskoleverket (2004) genomförde en undersökning av personal- och arbetslivsprogrammen 
vid de svenska högskolorna och universiteten. Undersökningen visar på att samtliga 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4 För att inte röja universitetets identitet uteblir denna källa. 
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utbildningar uppfyller de kvalitetskrav som ställts på utbildningen, de är dessutom intressanta 
och fyller ett behov på arbetsmarknaden enligt Högskoleverket. De utbildningar som finns 
inom personal- och arbetsliv har alla samma eller liknande namn men upplägget av kurser och 
innehåll kan variera stort. Resultatet visade att vikten av att ha näringslivskontakter är något 
som studenter betonat starkt. Utvärderingen resulterade således i ett förslag till förstärkt kontakt 
med arbetslivet samt att lärosätena bör införa verksamhetsförlagd utbildning. 
 
Riksrevisionen granskade 2009 regeringens insatser för att främja studenters anställningsbarhet. 
Utgångspunkten för granskningen har varit högskolelagen vilken definierar att utbildningar 
både på grundnivå och avancerad nivå ska arbeta för studenternas beredskap inför arbetslivet. 
Granskningen visade att det fanns stora skillnader mellan utbildningsprogram och i vilken mån 
dessa har en arbetslivsanknytning, många program saknar dessutom rutiner för att 
säkerhetsställa anknytningen. Riksrevisionens bedömning var att utbildningarnas upplägg i 
mångt och mycket styrs av programansvarig vid respektive universitet och ett engagemang hos 
institutionsavdelningen, vilket i sin tur påverkar i vilken mån utbildningen är anpassad till 
arbetslivet. Riksrevisionens enkätundersökning visar även att tre av fyra lärosäten har strategier 
för att främja alla studenters anställningsbarhet. Av dessa fyra är det dock endast hälften som 
följer upp arbetet inom detta område. 5 
 
Löfgren Martinsson (2008) skriver i sin avhandling om den stora diskrepansen som finns 
mellan utbildningar och arbetslivet, detta till följd av förändringar i strukturen på 
arbetsmarknaden och högskolereformer. Författaren diskuterar även det glapp som finns mellan 
universitet och arbetsliv och de problem som det skapar för just personalvetare. Hon menar att 
detta glapp inte är något som går att undvika, utan att det istället bör fokuseras på att öka 
förståelsen kring denna problematik. Ett av författarens centrala begrepp är anställningsbarhet 
där hon anser att en viktig aspekt är att göra studenterna mer anställningsbara och attraktiva. 
Avhandlingens fokus ligger på detta specifika glapp, utbildningen och på intervjuandet av 
studenter. Studien fokuserar dock inte på de attityder rörande kompetens som finns hos 
personalvetare som är ute i arbetslivet. 
 
Olofsson och Petersson (2011) kan med sin antologi Med sikte på profession räknas till 
intressant forskning inom området. De har i sin studie “femklöverprojektet” studerat fem 
studenter från starten av deras utbildning fram till deras två första år ute i arbetslivet. 
Studenterna hade alla olika yrkeskarriärer, såsom polis, personalvetare och socionom. De olika 
utbildningsprogrammen har alla olika ambitioner, att antingen ha utbildningar som är inriktade 
på profession och ämnesstudier eller gentemot yrkesförberedande. Studiernas upplägg och även 
studenternas motivation till studier påverkas av den relation som finns mellan universitetets 
krav och arbetsmarknadens förväntan. Detta påverkar också studenternas attityd till 
utbildningen och om de uppfattar studierna som relevanta för arbetslivet. Larsson (2011), är 
den forskare som genomförde studien på just personal- och arbetslivsprogrammet. Resultatet 
visade att majoriteten av de före detta studenterna är nöjda med sin utbildning, själva 
kopplingen till arbetslivet är det många som förespråkar, de ser även gärna att denna koppling 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5 http://www.riksrevisionen.se/PageFiles/1873/RiR_2009_28.pdf 2013-12-04 
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blir allt större. Deltagarna uttryckte såväl explicit som implicit att de praktiska momenten bör 
vara fler. Valet av just personal- och arbetslivsprogrammet har för studenterna gått till på så sätt 
att de bläddrat igenom utbildningskatalogen och valt bort utbildningar de inte kan tänka sig att 
läsa. 

1.3.1	  Studentuppsatser	  
 
För att hitta studier liknande vår där fokus har legat på tidigare studenters åsikter och attityder 
har vi även sökt bland C- och D-uppsatser. Brunkert (2010) har genomfört en studie där 
tidigare upplevelser av utbildningens relevans kopplad till erfarenheter i arbetslivet hos tidigare 
studenter vid personal- och arbetslivsprogrammet vid Umeå universitet undersöktes. 
Utbildningen är en av de i Sverige som har P-inriktning vad gäller upplägg av kurser. Brunkert 
valde att använda sig av enkäter vid insamlingen av material, dessa skickades ut till tre 
årskullar av yrkesverksamma som studerat vid Umeå universitet. I resultatet framkommer att 
arbetsrätten och bredden på utbildningen var det som studenterna upplevde borde 
uppmärksammas då det kommer till relevans för arbetslivet. Resultatet visade även att 
utbildningen är för teoretiskt inriktad samt att den innehåller alltför många metodkurser. 
 
Andersson och Bälter (2009) har utformat en bidragande studie som fokuserar på attityder 
kring personal- och arbetslivsprogrammet vid både Stockholms universitet och Umeå 
universitet. Denna studie har även den en kvantitativ ansats och fokus ligger på att studera både 
yrkesverksamma och nuvarande studenter vid respektive universitet. De nuvarande studenterna 
från Umeå universitet är generellt mer nöjda med utbildningen medan det hos de 
yrkesverksamma inte uppmärksammats någon större skillnad i resultat. Andersson och Bälter 
(2009) analyserar sitt resultat genom att koppla de till teorier som finns kring A- och P-
inriktning på en utbildning. De lyfter i resultatdelen att Umeå har en P-inriktad utbildning 
vilket är något som studenterna uppskattat väldigt mycket, just den kopplingen till arbetslivet 
som deras informanter ser som en bro till arbetslivet. De resonerar även i sitt resultat att en 
anledning till att studenterna på Stockholms universitet är kritiska till utbildningen kan bero på 
att de inte är medvetna om den inriktning som utbildningen har, nämligen A-inriktningen och 
hur denna påverkar utbildningens utformning åt det teoretiska hållet. 
 
Holmberg (2013) har författat en uppsats inom ämnet sociologi som undersöker hur olika 
yrkesroller upplever relevansen av utbildningen i sitt arbete. Hon har i sitt resultat gjort en 
begränsning till två olika yrkesroller, HR-generalister och HR-administratörer. I resultatet lyfter 
författaren även att praktiken och konjunkturen på arbetsmarknaden är det som avgör vilken 
yrkesroll individen får. Yrkesrollen är det som påverkar möjligheten att för individen applicera 
det denna har lärt sig under utbildningen. Ett arbete där den anställde har många 
företagsspecifika uppgifter och en snäv yrkesroll minskar möjligheten att använda kunskaperna 
som genererats från utbildningen. Holmberg (2013) valde att utföra alla intervjuer på ett och 
samma företag, ett stort statligt ägt företag. Författarens uppsats har en annan teoretisk 
inriktning än vår, där hon fokuserar på yrkeskunnande samt formell och reell kompetens. 
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Hilmersson (2009) har genomfört en studie där hon undersökt hur personalvetarens yrkesroll 
ser ut samt attityder kring den. Fokus i denna studie har alltså varit på rollen efter examen och 
inte bakomliggande faktorer så som upplevelsen av själva utbildningen i relation till yrkesrollen. 
Författaren valde även hon en kvantitativ ansats och har i sitt resultat kommit fram till att 
yrkesrollen för en personalvetare är komplex och att det krävs en multifaktoriell analys för att 
beskriva bilden av en personalvetares yrkesroll. Vidare fokuserar författaren i sin studie främst 
på yrkesrollen som personalvetare och inte kopplingen till arbetslivet. Hon lyfter i sitt resultat 
den stora variation som finns i yrkesrollen för en personalvetare. Majoriteten av informanterna 
berättar att rollen ställer höga krav på självständighet, att klara av att komma med nya 
infallsvinklar i det strategiska arbetet och att vara delaktig i många delar av organisationens 
arbete. Att det är ett så aktivt yrke som ständigt förändras och utvecklas är anledningen till att 
Hilmersson (2009) lyfter att det krävs en multifaktoriell analys. 
 
Sammanfattningsvis kan vi se att dessa studier har en liknande inriktning som vår men att 
författarna valt olika ansatser. Alla studier är gjorda på personal- och arbetslivsprogrammet, 
dock vid olika universitet. Studierna visar att studenterna generellt sett är nöjda med sin 
utbildning men att många förespråkar mer praktiska inslag. Resultaten visar också att 
yrkesrollen i mångt och mycket är det som avgör om medarbetaren kan applicera det den lärt 
sig under sin utbildning. Att personalvetare har en så bred roll i organisationer ställer stora krav 
på individen, både vad gäller erfarenhet och kompetens.  



	   13	  

2.	  Teoretiska	  utgångspunkter	  
 
I detta avsnitt lyfter vi de teoretiska utgångspunkter vi använt oss av och synliggör i och med 
detta vilka verktyg vi haft som hjälpmedel tillsammans med vår förförståelse för att analysera 
vårt resultat. Vi presenterar en teori rörande olika typer av kunskap, en teori om olika 
perspektiv på högskoleutbildning, en teori om olika sätt att förhålla sig till utbildning samt en 
teori som rör praktiska inslag i utbildningen. 

2.1	  Olika	  typer	  av	  kunskap	  
 
För att få förståelse för vilka olika typer av kunskaper som kan genereras i och med en 
högskoleutbildning såsom personal- och arbetslivsprogrammet har vi valt att lyfta Granbergs 
(2009) sammanfattning av olika sätt att se på kunskap. Kunskap är något som krävs för att öka 
vår förståelse om det som sker omkring oss, för händelser, fenomen, företeelser, andra 
människor, ja, helt enkelt världen som är utanför oss själva. Kunskapen kan ta olika uttryck och 
kan beskrivas genom olika kunskapstyper såsom förståelse, faktakunskap, förtrogenhet och 
färdigheter. Nedan redogörs för de olika kunskapstyperna. 
  
Den första kunskapstypen, faktakunskap innebär information och sakförhållande, sådant som vi 
vet att det är så. Vi vet till exempel att Frankrike är ett land i Europa, att Sverige har en kung 
och en drottning samt att en människa har 206 stycken ben i kroppen, det är information som vi 
relativt lätt kan ta reda på. 
 
Förståelse är den andra kunskapstypen, den inriktar sig på att försöka se samband och innebörd 
i ett specifikt fenomen. För att nå denna typ av kunskap krävs det att vi analyserar och tolkar 
olika fenomen i vår tillvaro, och att vi gör detta med stöd i teorin. Vi kan förstå att personer 
som arbetar på personalavdelningen på ett företag upplever sitt arbete på ett sätt som inte är 
densamma som för en person som arbetar på det rullande bandet i företaget. 
  
Faktakunskapen är med andra ord den teoretiska kunskapen, mellan den och den praktiska 
kunskapen utgörs ofta en skillnad. Den teoretiska kunskapen är den kunskap som kan förklaras 
med ordet “know what”, “att veta”. Medan den praktiska kunskapen berör hur en individ gör 
någonting “know how”, “veta hur”. Den praktiska kunskapen är således de färdigheter 
människan har. Denna kunskap kan endast erhållas genom att göra saker i praktiken och genom 
övningar. 
 
Den fjärde och sista kunskapsformen kallas förtrogenhetskunskap och är en typ av kunskap där 
omdöme, insikt och intuition utvecklas, det är en så kallad “erfarenhetsgrundad kunskapsform”. 
Denna kunskap utvecklas över tid och påverkas av människans egna livserfarenheter och 
personliga kunskaper. En nybörjare har alltså inte någon förtrogenhetskunskap. Denna kunskap 
kännetecknas ofta av tyst kunskap, vilket betyder att det är svårt för en erfaren person som har 
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utvecklat en stor förtrogenhetskunskap att lära vidare det till en nybörjare då arbetet oftast sker 
på rutin (Granberg, 2009). 
 
Alla olika yrken, oavsett om det krävs en lång utbildning för att klara av arbetet eller inte, har 
en balans mellan praktik och teori. En utbildning som personal- och arbetslivsprogrammet 
ställer höga krav på teoretiska kunskaper då en personalvetare arbetar i sådana miljöer som är 
komplexa och föränderliga. Det krävs dock även en praktisk inriktning för att personalvetaren 
ska kunna skapa färdigheter och förtrogenhetskunskaper (Ulfsdotter Eriksson, 2013). 

2.2	  Olika	  perspektiv	  på	  högre	  utbildning	  
	  
För att synliggöra att det finns olika sätt att se på de utbildningsprogram vi studerat har vi valt 
att hänvisa till Lindberg (2009). Författaren menar att de flesta lärare inom högre utbildning 
minst någon gång fått höra från sina studenter att utbildningen de genomför inte är relevant för 
yrkeslivet. Frustration mot abstrakta teorier är ett genomgående mönster och studenterna önskar 
fler inslag av konkret problemlösning och tydligare koppling till yrkeslivet. Lindberg (2009) 
konstaterar även att problemet inte endast är uppmärksammat av studenter, utan även politiker, 
forskare och arbetslivsrepresentanter. Frågan många studenter ställer sig är;  
 

Vad ska jag som till exempel blivande lärare, personalvetare eller civilekonom kunna 
utvinna för yrkeskunnande ur Marx, Freud, Weber eller Piaget? Och på vilket sätt gör 
det mig till en mer kvalificerad yrkesmänniska att ägna en termin av min utbildning till 
att lära mig forska? (Lindberg, 2009 s. 39)  

  
Anställningsbarhet har enligt Lindberg (2009) de senaste åren blivit ett ord att förhålla sig till 
då det kommer till utbildning, vilket det senaste året satt högskoleutbildningen på prov. Detta 
menar han är en effekt av Bolognadeklarationen som bidrog till nya riktlinjer för arbetet med 
högre form av utbildning. Han menar även att många ställer sig kritiska till att 
anställningsbarhet ska vara ett mål vid högre utbildning och en konflikt uppstår i dessa delade 
meningar. Konflikten bottnar enligt författaren i vilken betydelse som ges till begreppet 
anställningsbarhet men också att det finns olika perspektiv på utbildning. Lindberg (2009) har 
utformat en teori för att dels skapa förståelse i dessa olika perspektiv på högre utbildning och 
dels beskriva motsättningen mellan tradition och de nya kraven på anställningsbarhet. Modellen 
bygger på tre olika perspektiv på högre utbildning, nyttoperspektivet, konkurrensperspektivet 
och bildningsperspektivet. De olika perspektivens betydelse redogörs för i kommande avsnitt. 

2.2.1	  Nyttoperspektivet	  
 
Nyttoperspektivet innebär ett fokus på “nyttiga” individer. Med detta menas att högre 
utbildning ska se till studenternas nytta och ge individen verktygen för att kunna arbeta 
effektivt i arbetslivet. Forskning visar att arbetsmarknadens representanter efterfrågar en 
leverans av studenter som är förberedda för de arbetsuppgifter som de förväntas utföra. 
Funktionen med utbildningen bör därför vara att utveckla färdigheter hos studenter som gör att 
de kan utföra sina arbetsuppgifter på ett, för en kommande arbetsgivare tillfredsställande sätt. 
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Det är med andra ord det som förväntas av kommande arbetsgivare som bör forma utbildningen. 
De examinerade inslagen bör därför vara både färdighetstränande och färdighetsprövande. En 
viss kritik kan dock riktas mot denna typ av forskning då denna onyanserat informerar om 
arbetsmarknadens åsikter om utbildning. Detta med grund i att den typen av kompetens som 
efterfrågas är generiska eller “överförbara färdigheter”. Med begreppet menas kunskap som går 
att överföra från ett sammanhang till ett annat. Ett exempel på en sådan typ av färdighet är 
förmågan att uttrycka sig skriftligt, vilket är en viktig kunskap vare sig du arbetar som 
personalvetare eller lärare. Argumentet blir i och med detta, att det är utbildningen i sig och inte 
innehållet som är viktig. (Lindberg, 2009) 

2.2.2	  Konkurrensperspektivet	  
 
Konkurrensperspektivet framhåller universitetets nytta för arbetsmarknaden. Fokus ligger på att 
arbetsmarknaden genom högskolans praktiska inslag ska få kontakt med och information om 
vilka studenter som sedan kan vara intressanta att anställa. Med andra ord innebär detta 
perspektiv en syn på högre utbildning som sorteringsmekanism. Detta tankesätt bygger på 
tanken om konkurrens som drivkraft för utveckling. Studenten ska i en tävlan mot andra 
studenter prestera och visa sig “dugliga” genom goda betyg. Lindberg (2009) menar att bland 
de mest framträdande teoretikerna som kan kopplas till detta perspektiv återfinns Pierre 
Bourdieu (1997, 1999 i Lindberg 2009). Vidare hänvisar Lindberg till West (2000 i Lindberg, 
2009) som spekulerar i att en av funktionerna med högre utbildning kan vara att de individer 
som genomgår en utbildning på högre nivå får en fördelaktig position i jämförelse med dem 
som inte genomgått någon utbildning. West menar att arbetsgivare i och med detta får en 
kostnadsfri möjlighet att sortera fram (för dem) attraktiva potentiella arbetstagare. 
Sammanfattningsvis konstaterar Lindberg (2009) att det som perspektivet specifikt syftar till, är 
att utbildning i sig bör vara svårt. Det bör vara en prestation och en ansträngning som redogörs 
för i form av betyg. Betygen blir i detta fall viktigare än den kunskap som lärs ut och innehas 
av studenterna. 

2.2.3	  Bildningsperspektivet	  
 
Bildningsperspektivet kan kopplas till den traditionella synen på utbildning, nämligen 
allmänkunskap och bildning. Berikande av individen sätts i fokus vare sig kunskapen kan 
appliceras i yrkeslivet eller ej. Utbildning är något högre än nytta och värdet ligger i att 
utveckla människan till en högre intellektuell nivå. Många anhängare till perspektivet ställer sig 
kritiska till en mer yrkesförberedande syn på utbildning. 
  
Hur högre utbildning ska utformas med tanke på de olika perspektiven redovisar Lindberg i 
tabellen nedan. Variabeln “utbildningens genomförande” beskriver de idéer som de olika 
perspektiven ligger till grund för och hur de olika momenten i undervisningen ska se ut. Den 
andra variabeln “utbildningens önskvärda resultat” syftar istället till vilken typ av människa 
som utbildningen ämnar forma (Lindberg, 2009). 
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Tabell 1. perspektivets inverkan på högre utbildning (Lindberg, 2009 s. 48). 
 

 
 
För att sammanfatta de olika perspektiven ställer sig Lindberg (2009) frågan; Vem är 
anställningsbar? Författaren pekar på att det perspektiv som kommer vara det rådande, beror 
helt på hur anställningsbarhet kommer att tolkas och vad det kommer att betyda för utbildning 
i Sverige. 

2.3	  Olika	  sätt	  att	  förhålla	  sig	  till	  utbildning	  
 
Då vi redogjort för dels olika perspektiv på kunskap och dels olika perspektiv på högre 
utbildning, vill vi även lyfta en ytterligare viktig aspekt för att förstå komplexiteten i attityder 
till utbildning, nämligen att det även finns olika sätt att förhålla sig till utbildning. För att skapa 
förståelse för våra informanters förhållningssätt till sin genomförda utbildning och tolka vårt 
resultat har vi tagit hjälp av Olofssons (2012) antologi och teorin om utbildningskontraktet. 
Olofsson är forskare vid Linnéuniversitetet och har utvecklat Durkheims teori om sociala 
underliggande strukturer som finns bakom varje formellt kontrakt. Det Olofsson (2012) kallar 
för utbildningskontraktet syftar således på de förväntningar som finns och synliggör mellan 
vilka parter de osynliga kontrakten kan finnas. 
  
1. Mellan utbildningssystemet och samhället i övrigt 
2. Mellan studenters utbildning och deras arbetsmarknad 
3. Mellan studenter och deras utbildning 
4. Mellan studenter och lärare i en given utbildningssituation  
  
För att precisera begreppet utbildningskontrakt ytterligare kan detta verka som ett par 
vetenskapliga glasögon för att granska studenters förhållningssätt till sin utbildning. Begreppet 
kan även skapa förståelse i hur studenter ser på sina studier, sina lärare och sin förväntade 
arbetsmarknad. Vidare syftar begreppet till att förstå de skillnader som finns i, och mellan 
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utbildningar. Nedan följer en redogörelse för de olika kontrakten som Olofsson (2012) vill 
belysa. Begreppet utbildningskontrakt innefattar de följande tre centrala relationerna som finns 
inom utbildningens fält. 

2.3.1	  Samhällskontraktet	  
  
Det finns enligt Olofsson (2012) på det samhälleliga planet tydliga kopplingar mellan 
utbildningssystem och samhälle. Ur statens perspektiv är högre utbildning gynnsamt för både 
ekonomisk tillväxt och utveckling, detta bidrar till att staten stödjer de olika 
utbildningssystemen. Denna koppling mellan utbildningens omfång, kostnader och utveckling 
och det stöd som samhället ger, kan identifieras som utbildningens samhällskontrakt. 

2.3.2	  Arbetsmarknadskontraktet	  
  
Arbetsmarknadskontraktet symboliserar studenternas förväntningar om en framtida plats på 
arbetsmarknaden. Olofsson (2012) hänvisar till nedanstående citat för att skapa förståelse i 
arbetsmarknadskontraktets karaktär. 

  
Om jag nu ägnar flera år åt en krävande högskoleutbildning, en utbildning som kostar 
mycket i form av tid och skulder för framtiden, förväntar jag mig en bättre position på 
arbetsmarknaden än den jag annars skulle ha fått (Olofsson, 2012 s. 51). 

  
Med andra ord skapar studentens prestation en förväntan på en motprestation i form av ett mer 
givande arbete med bättre lön och arbetsvillkor. Trygghet och förutsägbarhet blir således en 
viktig del i de förväntningar som byggs upp i utbildningens arbetsmarknadskontrakt. 
Arbetsmarknadskontraktet är det kontrakt som åberopas av studenter i de undersökningar som 
genomförts av författaren, speciellt då det kommer till yrkesutbildningar. Gällande de mer 
generella utbildningarna med ett mer otydligt yrkesmål går studenterna in med förväntningar på 
större valfrihet och kanske också en möjlig yrkeskarriär.  

2.3.3	  Undervisningskontraktet	  
 
Vid undervisning på ett universitet formas en konkret relation mellan studenter och lärare. 
Instrument i form av kursplaner, litteraturlistor och examinationer skapar från början en tydlig 
bild på vad som förväntas av studenterna. Förväntningarna från lärarnas sida bygger på en 
samlad bild av vad de vill, önskar och kan åstadkomma. Studenternas förväntningar har att göra 
med stöd och hjälp för att klara studierna, detta tillsammans med rimliga mål. I tidigare studier 
har det visat sig att studenterna lägger stor vikt vid att bli omhändertagna. Den förväntan som 
byggs upp då det kommer till att få ett bra arbete efter examen kan komma i konflikt med en 
strävan mot en behaglig och stressfri studenttid. Olofsson (2012) hänvisar till en studie av 
Olofsson och Petersson (2011 i Olofsson, 2012) som synliggör att de kursutvärderingar som 
genomförs under studietiden pekar på en önskan om stressfri studietid, och de som genomförs 
efter examination på förväntan om ett “bra arbete”.   
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Olofssons (2012) hypotes är att arbetsmarknadskontraktet mer eller mindre styr studenternas 
beteende och aspirationer i utbildningen. Det vill säga att arbetsmarknadskontraktet styr 
utbildningskontraktet. Teorin lyder således att utbildningskontraktet = undervisningskontrakt + 
arbetsmarknadskontrakt. Det ska även sägas att förväntningar och därmed även kontraktet ser 
olika ut beroende på både utbildning och universitet. Förväntningarna påverkas exempelvis av 
hur populär en enskild utbildning är, studenternas studiekapacitet och lärarnas kompetens. 
Vikten i begreppet läggs vid själva samspelet av förväntningar och förhållningssätt. 
 
Sammanfattningsvis utgörs utbildningskontraktet av ett undervisningskontrakt mellan parterna 
lärare och studenter samt ett arbetsmarknadskontrakt. Detta kontrakt är i sin tur uppbyggt av ett 
utbildningssystemskontrakt som reglerar relationen mellan mer eller mindre specifika 
utbildningar och mer eller mindre specifika yrkespositioner eller samhälleliga positioner. 
Arbetsmarknadskontraktet påverkas även av ett utbildningsmeritokratiskt kontrakt som rör 
nivån på arbete och som innebär att studenten kan undgå de enligt denne “dåliga” situationerna 
på arbetsmarknaden. Utbildningskontraktet är som sådant involverat i ett brett kontrakt med 
samhället, samhällskontraktet. Kopplingarna visas i figuren nedan. 

 

 
 

Figur 4. Utbildningskontraktet som figur (Olofsson, 2012 s.58).  
 
För att sammanfatta modellen, finns det enligt Olofsson (2012) en typ av “fungerande kontrakt”. 
Ett sådant kontrakt bekräftar att båda parter, studenter och lärare upplever att de duger. Detta 
kontrakt innebär också att utbildningen ger resultat i form av arbete och en hög inkomst. Med 
andra ord är både arbetsmarknadskontraktet och undervisningskontraktet av vikt för att 
åstadkomma ett fungerande kontrakt. 
 
Olofssons (2012) slutgiltiga hypotes är att arbetsmarknadskontraktet till stor del formar 
undervisningskontraktet och att formningen sker i större utsträckning ju tydligare inriktningen 
är på arbetsområde under utbildningen. Kontentan av studien visar att 
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arbetsmarknadskontraktet påverkar utbildningskontraktet till stor del för yrkesutbildningar så 
som lärarutbildningen, en aning mindre för de mindre yrkesinriktade programmen så som 
personalvetare och minst inom rena ämnesstudier. 

2.4	  Praktiska	  inslag	  i	  utbildningen	  
 
Som vi nämnt i inledningen får personal- och arbetslivsprogram ofta utstå kritik i 
samhällsdebatten då de nyexaminerade akademikerna, trots flerårig utbildning saknar praktiska 
arbetsrelaterade färdigheter och kunskaper (Ulfsdotter Eriksson, 2013). För att skapa en bild av 
vad praktiska färdigheter och erfarenheter innebär har vi valt att utgå från Dimenäs et al. (2012) 
som i den vetenskapliga tidskriften Utbildning och lärande belyser begreppet beprövad 
erfarenhet. Dimenäs och hans medförfattare hänvisar i artikeln till Högskolelagen (SFS 1992 
1:a kap § 2 i Dimenäs et al. 2012) att högskoleutbildning enligt lagen ska vila på dels 
vetenskaplig grund, och dels beprövad erfarenhet. I studien riktas fokus mot just begreppet 
beprövad erfarenhet då det kommer till verksamhetsförlagd utbildning. Verksamhetsförlagd 
utbildning innebär utbildning där studenter följer eller deltar i den tänkta professionens 
verksamhetsutövning. Studien som sådan syftar till att skapa en diskussion som är grundad i 
forskning om hur den verksamhetsförlagda utbildningen i högre grad än vad som i dagsläget är 
fallet, kan bidra till utbildning av högt kvalificerade yrkesutövare (Dimenäs et al. 2012). 
 
Dimenäs och hans medförfattare (2012) klargör att det finns ett flertal utbildningar som indirekt 
syftar på att vara verksamma på en specifik arbetsmarknad där verksamhetsförlagd utbildning 
används sparsamt, bland dessa utbildningar nämns personalvetarprogrammet. Detta trots att 
verksamhetsförlagd utbildning kan konstateras som ett mycket positivt inslag ur studenternas 
synvinkel. Vid utformandet av innehåll för en högskoleutbildning diskuteras ofta de resurser 
som finns, samt om dessa resurser räcker till för att förlägga viss del av utbildningen mot olika 
verksamheter. I detta skapas en konflikt mellan dem som talar för en helt högskoleförlagd 
utbildning och de som röstar för mer praktiska inslag. 
 
Författarna har i studien och teoriskapandet utgått från dels Schön (1991 i Dimenäs et al. 2012) 
om tyst kunskap. Schön diskuterar i sitt verk kring tyst kunskap och om hur viktiga handlingar 
kan vara svåra att överföra via ord. Vidare har Dimenäs och hans medförfattare utgått från 
Dewey (2005 i Dimenäs et al. 2012) som är en av de ursprungliga filosoferna som lyfter och 
problematiserar just utbildning i handling. Dewey riktar en stark kritik mot de samtida 
utbildningar som endast handlar om att absorbera kunskap och menar att studenter genom aktiv 
reflektion och handlande ska skaffa sig erfarenheter. För att ge begreppet beprövad erfarenhet 
en mening samlades information in från informanterna som utgjordes av handledare för 
verksamhetsförlagd utbildning. Informanternas beskrivning av begreppet användes sedan för att 
smalna av och konkretisera en tydligare bild av vad som menas beprövad erfarenhet. 
Konkretiseringen resulterade i tre olika nivåer av erfarenhet. En sammanfattning av dessa visas 
i figuren nedan. 
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Figur 5. Utfallet av intervjuutsagor för hur begreppet beprövad erfarenhet kan förklaras (Dimenäs et al. 2012 
s.106). 
 
Nedan följer en förklaring av de olika nivåer av erfarenhet som Dimenäs och hans 
medförfattare (2012) sammanställt i och med studien. 

2.4.1	  Nivå	  1.	  Erfarenhet	  	  
 
Den livsguidade erfarenheten och tidigare yrkesgrundade. Inom denna kategori beskrivs 
erfarenheten som att denna utgörs av hela människans liv och att alla dessa erfarenheter har en 
betydelse i yrkesutövning. Erfarenheten är något som en individ samlat på sig och under en 
längre tid har utvecklat tankar kring. 
  
Den konkreta erfarenheten. I detta fall karaktäriseras erfarenhet som en ryggsäck som en 
individ hela tiden bär med sig och där denne lägger nya erfarenheter. Den konkreta 
erfarenheten beskrivs också som något en person ”bara har” och att det även finns en outtalad 
erfarenhet inom yrken. 
  
Den intuitiva erfarenheten. Med denna menas något som sitter i ryggmärgen, något en individ 
har med sig, och som resulterar i intuitivt handlande. 

2.4.2	  Nivå	  2.	  Prövad	  erfarenhet	  
 
Den omsatta och prövande erfarenheten. Denna beskrivs som den typ av erfarenhet då en 
individ fått pröva sina idéer. En av informanterna i studien beskriver detta som en typ av 
kunskap som kan genereras från en bok, men att det är först efter hen prövat några gånger som 
denna upplevs som en beprövad erfarenhet. 
  
Den analyserade beprövade erfarenheten. Beprövad erfarenhet kan också ha en mer 
analyserande och reflekterande karaktär. I detta poängteras det kollektiva och en av deltagarna i 
studien menar på att det inte blir beprövad erfarenhet om inte någon annan har kommit fram till 
samma sak. 
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Den reflekterande och prövade erfarenheten. Med denna typ av erfarenhet menas att tankar, 
reflektion och slutsatser har en betydande mening för att erfarenhet ska vara beprövad. Att testa 
något och sedan analysera detta gör att erfarenheten kan bilda ett mönster. 

2.4.3	  Nivå	  3.	  Beprövad	  erfarenhet	  
 
Systematiserad beprövad erfarenhet. Denna typ av erfarenhet utgör en tredje nivå av 
yrkesrelaterad erfarenhet. Denna typ av erfarenhet har en systematiserad, analyserad och 
kollektiv karaktär. Detta kan exempelvis liknas med ett beprövat arbetssätt som finns på den 
rådande arbetsplatsen. 
  
Studien om begreppet beprövad erfarenhet resulterade sammanfattningsvis i en förståelse för 
den svårighet och den osäkerhet som finns i att definiera vad begreppet beprövad erfarenhet 
står för, men också hur begreppet kan beskrivas genom de olika nivåer som redogjorts 
(Dimenäs et al. 2012). Dimenäs och hans medförfattare menar att resultatet även visar en 
korrelation mot Dewey (2005 i Dimenäs et al. 2012) och resonemanget rörande att erfarenhet 
ses som de aktiva relationer som existerar mellan en människa och hennes naturliga och sociala 
omgivningar, men också att erfarenhet inte är något slumpartat. Författarna visar även på att 
studien stämmer överens med en annan av Deweys teser. Dewey menar att människan utifrån 
en uppmärksammad erfarenhet sedan testar giltigheten i en annan situation. Erfarenhet blir först 
rationellt signifikant då en individ får insikten i att erfarenheten inte är slumpmässig. Studien 
har däremot byggt vidare på Deweys teorier och identifierat en kollektiv aspekt på erfarenhet, 
en erfarenhet som är kollektivt uppmärksammad och “godkänd”. Den kollektiva aspekten 
identifieras som nämnt innan som beprövad erfarenhet (Dimenäs et al. 2012). 

2.5	  Sammanfattning	  av	  de	  teoretiska	  utgångspunkter	  som	  valts	  ut	  för	  studien.	  
 
För att sammanfatta de fyra teoretiska utgångspunkter som valts ut för denna studie ringar 
dessa in dels olika typer av kunskap, olika perspektiv på högskoleutbildning, olika sätt att 
förhålla sig till utbildning samt olika perspektiv på erfarenhet.  
 
De olika typerna av kunskap synliggör vi genom Granberg (2009) som identifierar fyra olika 
typer. Faktakunskap eller ”know what” innebär som nämnt innan information och fakta som på 
ett enkelt sätt kan genereras. För att nå kunskapstypen förståelse krävs en analys och en 
koppling till teori, här skapas även samband och innebörd i specifika fenomen. Den praktiska 
kunskapen benämns som ”know how” kunskap och är således de färdigheter en människa har. 
Denna kunskapsform genereras genom övningar och utförande i praktiken. Den sista 
kunskapsformen, förtrogenhetskunskap är en erfarenhetsgrundad kunskap som utvecklas 
genom omdöme, intuition och insikt. 
 
Vi har även lyft olika perspektiv på högskoleutbildning genom Lindbergs (2009) teori. 
Författaren synliggör tre olika perspektiv i sin studie. Det första perspektivet är 
Nyttoperspektivet, vilket innebär fokus på “nyttiga” individer och på att ge individen verktygen 
för att kunna arbeta effektivt i arbetslivet. Det andra perspektivet är Konkurrensperspektivet 
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som snarare framhåller universitetets nytta för arbetsmarknaden och hur högskolans praktiska 
inslag ska generera information om vilka studenter som är intressanta ur arbetsgivarens ögon. 
Bildningsperspektivet är det tredje och sista perspektivet och kan kopplas till den traditionella 
synen på utbildning, nämligen allmänkunskap och bildning. 
 
Olika förhållningssätt till utbildning är något som lyfts i detta avsnitt. För att beskriva olika 
perspektiv vad gäller denna aspekt har vi här även använt oss av Olofssons (2012) teori om 
utbildningskontraktet. Författaren uppmärksammar de olika kontrakten eller relationerna som 
finns då det kommer till utbildning och identifierar fyra typer av kontrakt; utbildningskontraktet 
som är det övergripande kontraktet och som ringar in de tre kontrakten 
arbetsmarknadskontraktet, undervisningskontraktet och samhällskontraktet. Hans hypotes 
lyder att arbetsmarknadskontraktet mer eller mindre styr studenternas beteende och aspirationer 
i utbildningen. 
 
Vi har även diskuterat praktiska inslag i utbildningen och redogjort för olika typer av erfarenhet. 
Vi valde i och med detta att utgå från Dimenäs et al. (2012) studie om erfarenhetsnivåer. 
Författarna identifierar som nämnt innan tre olika erfarenhetsnivåer som de benämner som 
erfarenhet, prövad erfarenhet och beprövad erfarenhet. Den beprövade erfarenheten är den typ 
av erfarenhet som i studien definieras som omsättningen av en erfarenhet från teori till praktik.  
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3.	  Metod	  
 
I följande text argumenterar vi för de metodval som tagits för att uppnå vårt resultat. Här 
klargör vi även genomförandet av studien, de forskningsetiska överväganden vi gjort samt 
urvalsprocessen. 
 
Vi vill inledningsvis delge en bild av vår egen förkunskap i detta ämne då vi anser att det är av 
relevans för vår studie. Vi är båda studenter vid personal- och arbetslivsprogrammet på Uppsala 
universitet. Vår bakgrund är den som bidragit till vår idé till denna studie, men den har även 
underlättat i processen på olika sätt. Vi har till exempel haft möjligheten att identifiera problem 
som vi inte skulle upptäckt annars, vi har i och med närheten till samma utbildning men på ett 
annat universitet en grundförståelse inom området.  
  
För att lyckas besvara våra frågeställningar krävdes att vi skapade en kvalitativ studie. Vår 
ambition var att undersöka personliga attityder, åsikter och erfarenheter mer ingående. Vårt 
fokus låg därför på att undersöka informanternas upplevelser om utbildningen och i vilken mån 
den varit yrkesförberedande. Till vår hjälp har vi i vårt studieförfarande använt Kvale och 
Brinkmanns (2009) bok för intervjustudier samt Dalens (2007) handbok Intervju som metod 
som har väglett oss genom hela processen. 
 
För att på ett enkelt sätt förtydliga hur processen av vår intervjustudie har gått till vill vi 
redovisa hur vi i undersökningen har använt oss av de sju olika stadier som Kvale och 
Brinkmann (2009) anser nödvändiga för en lyckad undersökning. 

3.1	  Sju	  steg	  i	  en	  intervjuundersökning	  	  

3.1.1	  Tematisering	  
 
I detta stadie är syftet att formulera forskningsfrågor samt att teoretiskt klargöra de teman som 
studien ska undersöka. Det finns därför tre nyckelfrågor, enligt Kvale och Brinkmann (2009), 
som bör besvaras vid planeringen: varför, vad och hur. 
 
Varför innebär att som forskare klargöra syftet med själva studien. I vår studie innebar detta att 
vi gjorde en kartläggning över respektive universitets personal- och arbetslivsprogram.  
 
Att kartlägga temat för studien innebär att svara på frågan Vad. I detta stadie utvecklas den 
teoretiska förståelsen för det ämne som ska studeras. För att åstadkomma detta samlade vi 
teoretiska utgångspunkter rörande högskoleutbildningar och relationen till arbetslivet.  
 
Frågan Hur ämnar att som forskare förvärva kunskap för olika intervju- och analystekniker som 
är av högst relevans och lämpligast att användas i undersökningen. Vi har genom att skaffa oss 
kunskap om hur en intervjustudie bör genomföras samt analyserat vilka informanter som bör 
delta, arbetat för att nå detta kriterium.  
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Vi inledde arbetet med vår studie genom att söka efter vetenskapliga artiklar och litteratur som 
var kopplat till vårt ämne. För att hitta lämplig litteratur bokades ett möte med en bibliotekarie 
på universitetsbiblioteket. Vi använde oss av följande databaser: EBSCO, Libris, Science 
Direct, Education research complete, Forskning.se, Vetenskapsrådet, Ämnesguiden, Google 
Scholar, SwePub samt Diva. Med sökord som: personalvetare, student, anställningsbarhet, 
högskola, universitet, utbildning, HR, arbetsliv, p-linjen, yrkesförberedande och arbetsmarknad.  
Engelska ord: human resource, student, higher education, personel management och 
employability.  

3.1.2	  Planering	  
 
I planeringen avgörs de tekniker och procedurer som ska användas i studien, här ämnas alltså 
besvara undersökningens ”hur” (Kvale & Brinkmann, 2009). Vi har i vår planering rörande 
studiens utformning använt oss av en av våra fyra teoretiska utgångspunkter, Olofssons (2012) 
teori om utbildningskontraktet. Denna teori har under hela detta projekt verkat som en 
ledstjärna för våra val. Teorin rör förhållningssätt hos studenter, vilket var det vi beslutade oss 
för att undersöka, i och med detta ansåg vi att den mest lämpade metoden för vår studie var att 
använda oss av en kvalitativ ansats. Enligt Dalen (2007) är detta den rätta metoden för att 
besvara vår frågeställning samt för att få möjlighet att ta del av informanternas attityder, 
upplevelser och erfarenheter till vårt undersökningsområde.  
  
Valet av informanter upplevde vi var en särskilt viktig del i vår uppsats. Vilka ville vi intervjua 
och med vilka kriterier skulle dessa väljas ut? Antalet personer som ska delta är också en viktig 
del i skapandet av en studie, som forskare gäller det att intervjua så många informanter som 
krävs för att frågeställningarna ska besvaras. Vår första utgångspunkt var därför att antalet 
informanter inte fick vara för stort, både själva genomförandet och bearbetningen av 
intervjuerna måste vara tidsmässigt möjligt men samtidigt tillräckligt stort för att ge svar på 
vårt syfte. Vi valde således att genomföra studien på två universitet med olika 
utbildningsupplägg på personal- och arbetslivsprogrammet, då vi var intresserade av att 
undersöka om det fanns något skillnad vad gäller informanternas upplevelse på respektive 
universitet. Vår andra utgångspunkt var sedan att bestämma antalet intervjuer, som nämnt innan 
krävdes ett visst antal intervjuer för att säkerhetsställa att vi besvarade vårt syfte. Vi valde 
således att intervjua, fyra stycken före detta studenter från Universitet 1 samt fyra stycken före 
detta studenter från Universitet 2. Vi valde även att genomföra telefonintervjuer med 
programansvarig på respektive universitet, totalt sett tio intervjuer. Via detta antal upplevde vi, 
även om detta är svårt att förutsäga, att vårt intervjumaterial skulle vara av en sådan kvalitet att 
vi skulle ha tillräckligt med underlag för vår analys (Dalen, 2007). 
 
För att komma i kontakt med informanter använde vi oss av ett bekvämlighetsurval kallat 
snöbollsurval. Namnet kommer från metaforen att en snöboll rullas i snö och blir större och 
större. I vår studie innebar detta att vi kom i kontakt med en före detta student från ett 
universitet och genom hen fick vi kontakt med nästa informant (Trost, 2010). Kriteriet vi 
ställde på informanterna är att de tog sin examen under 2011/2012. Kriteriet om examinering 
under 2011/2012 ställdes i tron om att dessa informanter inte arbetat så länge att de glömt 
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skolåren, men ändå arbetat och fått möjlighet att testa på sina kunskaper under ett till två år. 
Till slut hade vi, enligt oss, en tillräckligt stor snöboll, på tio informanter, för att vi skulle 
kunna starta vår informationsinhämtning. Som ett komplement till intervjuerna med de tidigare 
studenterna genomfördes telefonintervjuer med programansvarig för de olika utbildningarna på 
respektive universitet. Dessa genomfördes före de andra intervjuerna då vi ville ha möjlighet att 
påverka vår intervjuguide till studenterna beroende på vad vi fick för svar från programansvarig. 
Vi har således använt oss av två olika informantgrupper, före detta studenter respektive 
programansvariga (Dalen, 2007). Vi kommer att presentera våra informanter närmare under 
avsnittet “förhållningssätt till utbildningen - före detta studenter”. 

3.1.3	  Intervju	  
 
Innan vi genomförde våra intervjuer började vi med att bearbeta vårt syfte och våra 
frågeställningar för att säkerhetsställa att vi täckte de områden som var viktiga för oss. Vid 
utvecklingen av själva intervjuguiden tog vi hänsyn till många olika aspekter. Då vi arbetat 
fram en halvstrukturerad intervjuguide skapade vi en översikt av de ämnen som skulle täckas 
och formulerade sedan förslag till frågor. Då vi ville undersöka studenternas förväntningar på 
utbildningen och i vilken mån utbildningen har varit yrkesförberedande har vi, vid 
formuleringen av intervjuguiden, haft bland annat Olofsson (2012) och teorin kring utbildning- 
och arbetsmarknadskontraktet som en inspiration. Teorin är det som i mångt och mycket har 
fått upp vårt intresse för detta område och som väckt våra tankar kring vad som kan vara 
intressant att undersöka. Vårt eget omdöme och lyhördhet gentemot informanterna kunde sedan 
avgöra hur strikt vi ville följa guiden. Vi ville ha möjlighet att påverka intervjun utefter vad 
våra informanter berättade, nya riktningar kan skapas i intervjun beroende på svaren. Vi 
inledde intervjun med att kort informera om syftet med studien, och gick sedan vidare till 
intervjufrågorna. Frågorna som formulerades är kopplade till våra frågeställningar och själva 
ämnet. För att avgöra om våra frågor var kopplade till de olika frågeställningarna strukturerade 
vi upp en tabell där vi förde samman frågorna med rätt frågeställning. Till en början hade vi 
frågor som inte var relevanta, dessa valdes därför bort. Eftersom vi har verkat i en akademisk 
värld i snart tre år fanns risken att vi skulle formulera våra frågor för akademiskt, vilket skulle 
kunna leda till otydlighet i vad som efterfrågas. Vi skapade därför korta, tydliga och enkla 
frågor som informanterna med enkelhet skulle kunna svara på. Att skapa en positiv interaktion 
under intervjun var för oss väldigt viktigt. Eftersom vi var ute efter informanternas egna 
upplevelser och åsikter skapade vi öppna frågor som kräver ett annat svar än endast ja och nej, 
detta gav informanterna möjlighet att berätta spontant och utförligt. Att endast använda sig av 
stängda frågor skapar inte någon interaktion och det är svårt för en forskare att få de svar hen 
vill ha (Dalen, 2007). Vi undvek även att ha för många ”varför-frågor” då det kan leda till att 
informanten uppfattar intervjun som en utfrågning snarare än den dialog vi ville skapa. Vi har 
även använt oss mycket av inledande frågor såsom ”berätta om…”, ”hur upplever du…”, 
genom dessa fick vi spontana utsagor där informanten återgav sina upplevelser kring vårt 
forskningsområde (Kvale & Brinkmann, 2009). 
  
Genom att vi, som intervjuare, hade en nyfiken och öppen inställning och uppmärksammade 
informanten genom nickningar, pauser och ord som ”mm” uppmuntrade till utvecklande svar 



	   26	  

och en fortsatt beskrivning. Denna typ av inställning och beteende kopplas till 
uppföljningsfrågor. Vi använde oss även av sonderade frågor på så sätt att vi bad informanterna 
att berätta mer om ett specifikt ämne, att utveckla sina svar och ge fler exempel. Tack vare att 
vi valt en halvstrukturerad intervjuguide erhölls denna möjlighet. Genom vår fråga ” upplever 
dina kurskamrater att programmet är förberedande för arbetslivet?”, som är hänvisad direkt till 
andras åsikter kan vi indirekt få ett svar på informantens egen inställning till utbildningen. 
Något som också var väldigt viktigt för oss i intervjusituationen var att vara tysta vid vissa 
tillfällen, tystnad kan leda till mer utförliga svar och information som kanske inte synliggjorts 
om vi direkt hade gått vidare till nästa fråga (Dalen, 2007). Efter varje avslutat område 
speglade och tolkade vi det informanten hade sagt för att vi kunna göra analyserna rätt och för 
att säkerhetsställa att vi har förstått informanten rätt. Vi har således, enligt Kvale och 
Brinkmann (2009) använt oss av en narrativ intervju. Denna intervjuform syftar till att studera 
och undersöka informanternas egna perspektiv, åsikter och upplevelser genom att personen 
själv får berätta om dem. 
 
Vi har i vår studie strukturerat våra intervjuguider vad gäller innehåll och ordningsföljd av 
frågor. Intervjuschemat för programansvarig samt intervjuschemat till de före detta studenterna 
är inte densamma då vi i intervjuerna ville ha svar på olika frågor. Våra frågor i de olika 
intervjuguiderna är dock kopplade till syftet, detta för att underlätta vid analysen av vårt 
resultat.  
 
Innan vi genomförde intervjuerna valde vi att göra en testintervju för att testa den intervjuguide 
som vi formulerat. Testintervjun gav oss möjlighet att säkerhetsställa att de frågor vi skulle 
ställa under de riktiga intervjuerna var möjliga att förstå samt att vi själva fick möjlighet att öva 
på vår intervjuteknik. Vi bestämde oss även för att spela in denna för att vara säkra på att 
allting fungerade som det skulle under nästa intervjutillfälle (Dalen, 2007). Testintervjun 
gjordes på en person som tidigare studerat personal- och arbetslivsprogrammet, dock på 
Uppsala universitet och som tog sin examen för ett och ett halvt år sedan. Personen uppfyllde 
således inte de kriterier vi ställt men det gav oss ändå en möjlighet att undersöka om våra 
frågor var rätt formulerade. Resultatet av denna intervju var att våra frågor var bra formulerade, 
de var lätta att förstå, vi bestämde oss därför för att inte ändra på vår intervjuguide inför 
kommande intervjuer.  
  
För att hinna med våra intervjuer samt för att upprätthålla effektivitet i studieförfarandet valde 
vi att dela upp antalet intervjuer, vi höll alltså enskilt i fyra intervjuer var. Under våra två 
telefonintervjuer deltog båda, detta då en telefonintervju inte möjliggör analyser av kroppsspråk 
och liknande, vilket ställer högre krav på intervjuaren. Vi ville därför att båda skulle vara med 
för att skapa en möjlighet att analysera och upptäcka nyanser i samtalet som kan vara svårt för 
en enskild person. Då vi i vår studie valt att fokusera på två olika universitet i landet var vi 
medvetna om att detta skulle innebära en del resande för oss. Vi valde att låta våra informanter 
välja plats för intervjun, detta för att underlätta för dem och skapa en trygg intervjumiljö. 
Samtliga informanter valde sin egen arbetsplats. 
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Dalen (2007) menar att det vid genomförandet av en studie är viktigt att bibehålla en så hög 
grad av objektivitet som möjligt för att inte den subjektiva bedömningen ska påverka resultatet 
allt för mycket. För att ta hänsyn till detta var vi noggranna i vårt avgörande av vem som höll i 
intervjuerna. Då båda har varit bekanta med olika personer i denna studie valde vi att den som 
inte hade någon relation till personen skulle hålla i intervjun. Att fundera kring de faktorer som 
kan påverka en studies resultat är viktigt, att som intervjuare ha en relation till en av 
informanterna kan leda till en felande tolkning av svaren. Detta då tidigare erfarenheter, 
upplevelser och bedömningar adderas till resultatet. Det kan även leda till att informanten 
undanhåller eller “kryddar” information för den person som intervjuar samt att etiska 
överväganden inte tillgodoses. En utveckling av de etiska aspekterna vid en intervjustudie 
synliggörs under stycket Etik (Dalen, 2007). 

3.1.4	  Utskrift	  
 
I detta stadie av en intervjuundersökning arbetar forskaren med sitt resultat av intervjun. En 
utskrift och en början till analys görs av den information som har samlats in under alla 
intervjuer. I många fall är det endast intervjuns kvalité som uppmärksammas när man 
diskuterar en studie, men något som många missar är att det faktiskt kan vara utskriften som 
har brister. Att skriva ut intervjuer ställer kvar på forskaren och dennes förmåga att inte tolka 
och värdera informationen vid utskriftens förfarande. Att transkribera, vilket är ett annat ord för 
utskrift innebär alltså att en överföring av informationen av en intervju från en form till en 
annan, från muntligt till skriftligt (Dalen, 2007). Vi formulerade ett antal kriterier innan vi 
påbörjade utskriften, till exempel bestämde vi att exkludera eventuella hostningar eller ”hm”-
ord, vi valde dock att inkludera skratt och liknande då vi ansåg att detta var av vikt för vår 
analys. Vi har dessutom valt att transkribera alla intervjuer tillsammans och, när det uppstod 
tillfällen då vi tolkade materialet olika, har vi diskuterat det tillsammans och kommit fram till 
en gemensam tolkning. I och med detta har vi kunnat påverka reliabiliteten positivt då vi har 
använt ett standardiserat förfarande (Kvale & Brinkmann, 2009). 
 
För att öka studiens kvalité valde vi att spela in samtliga intervjuer via både en Iphone och en 
dator, detta för att vi ville ge oss själva en möjlighet att fokusera på ämnet och dynamiken i 
samtalet. Alla orden registreras då i en permanent form, vi kunde således gå tillbaka och lyssna 
på samtalet igen när vi var osäkra över vissa formuleringar, eller hur vi skulle tolka en viss 
mening. Enligt Dalen (2007) har somliga forskare har stött på stora problem med inspelningen 
av sina intervjuer, att råka ut för tekniska problem eller att det som spelats in inte är hörbart på 
grund av miljön runtomkring är inte ovanligt. Detta är dock inget som vi har fått erfara i vår 
studie. Eftersom vi var medvetna om att detta kunde ske redan innan valde vi att försäkra oss 
att samtalet blev inspelat genom att använda oss av två inspelningsmaskiner samt att välja en 
lugn miljö där samtalet inte skulle störas av andra faktorer. 

3.1.5	  Analys	  
 
När vi avslutat vår transkribering fortsatte vi med att läsa igenom alla våra intervjuer för att få 
en helhetsbild över vårt material. Med vår helhetsbild i behåll kunde vi sedan urskilja de 
mönster som fanns i studenternas förhållningssätt och dela in dessa i tre olika teman; 
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förväntningar, praktiska inslag och förberedelse för yrkeslivet. Våra teman kopplades sedan till 
de fyra teoretiska utgångspunkter vi valt som utgångspunkter i studien. De teoretiska 
utgångspunkterna rör olika perspektiv på kunskap, olika perspektiv på högskoleutbildning, 
olika sätt att förhålla sig till utbildning samt praktiska inslag i utbildningen. De teoretiska 
utgångspunkterna har sedan fungerat som vetenskapliga glasögon förr oss och som ett verktyg i 
vår analys. Rent konkret skapade vi först och främst en mindmap för varje tema där vi sedan 
lade in de mönster vi funnit i våra informanters utsagor. Vi har även sorterat ut de intervjucitat 
som hör till ett specifikt tema och som går att koppla till en viss teoretisk utgångspunkt för att 
på ett ytterligare sätt skapa oss en helhetsbild över materialet och på så sätt underlätta vår 
analys. För att sedan besvara våra frågeställningar kopplade vi slutligen våra upptäckter till 
dessa. 

3.1.6	  Verifiering	  
 
Validitet 
Validitetsproblem i kvalitativa intervjuer är något som Dalen (2007) redogör i boken Intervju 
som metod. Författaren identifierar de faktorer som är kopplade till kvalitativa intervjuer. 
Validiteten är ett mått som avgör huruvida vi mäter det vi avser att mäta. Nedan redogör vi för 
dessa faktorer: 
 
Vad gäller forskarens roll i studien är detta något som påverkar validiteten. I första skedet bör 
forskaren redogöra för sin egen anknytning till det fenomen som ska studeras, i vår studie 
redovisas detta först och främst i inledningen men det är även något som vi kommer tillbaka till 
i början av detta metodavsnitt. Genom detta ger vi läsaren en möjlighet att kritiskt granska och 
själv bedöma vilka eventuella faktorer som kan ha påverkat vår tolkning av resultatet. Att 
kontrollera sin egen subjektivitet är en särskilt viktig del i en kvalitativ undersökning, i vårt 
forskarsamarbete såg vi det därför som positivt att vi var två som deltog. Då denna form av 
undersökning bygger på ett mänskligt sampel är det en förutsättning att intersubjektivitet 
skapas mellan informanten och forskaren. Forskarens behållning av informantens uttalanden 
kommer oundvikligen att vara tolkad, därför bör uttalandena skrivas ut så liknande 
informantens egna upplevelser som möjligt. Detta har vi uppnått genom att transkribera och 
göra utskrifter av samtliga intervjuer. 
 
Vidare menar Dalen (2007) att för att möjliggöra en diskussion kring validiteten i de valda 
metoderna i en undersökning, bör dessa vara anpassade specifikt för studiens mål, 
frågeställningar samt teoretisk förankring. Detta är en del som för oss inneburit att vi 
kontinuerligt har kontrollerat om de metoder vi använder oss av faktiskt är kopplade till våra 
frågeställningar. Målet med vår undersökning var att undersöka våra informanters egna 
upplevelser och åsikter till vårt fenomen, genom detta anser vi att en kvalitativ metod är den 
enda rätta. Vad gäller den teoretiska förankringen är det något som funnits med i hela vår 
process. Vi har under hela studien haft våra vetenskapliga glasögon på oss och tolkat våra 
resultat och metoder gentemot de teoretiska utgångspunkter vi valt för att få svar på våra 
frågeställningar.  
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Dalen (2007) nämner att intervjuerna bör spelas in för att ha ett bra underlag för senare 
bearbetning, detta tog vi till oss och har således spelat in samtliga intervjuer. Vi har även 
deltagit båda två vid transkriberingen för att uppnå en valid översättning av muntligt material 
till skriftligt. Validiteten i vår studie har även stärkts av att vi ställt öppna frågor till 
informanterna som gett dem möjlighet att ge innehållsrika uttalanden. Alla dessa uttalanden har 
således lett till att vi har fått fram så rik information som möjligt att det blir möjligt att jämföra 
våra resultat i en liknande situation med liknande deltagare. Att vi använt oss av en 
halvstrukturerad intervjuguide har även påverkat validiteten positivt då vi ställt ungefär samma 
frågor till alla informanter, detta gör att svaren blir jämförbara. Vidare har vi, som nämnt innan, 
gjort testintervjuer vilket även det ökar validiteten i vår studie. 
 
Alla dessa olika faktorer som är kopplade till validiteten och hur vi har hanterat dem har 
således ökat förståelsen för det ämne vi studerat vilket lett till att vi genomfört giltiga intervjuer.  
 
Reliabilitet 
Reliabilitet behandlas i frågan om ett resultat av en undersökning kan upprepas med liknande 
resultat vid ett annat tillfälle och med en annan forskare, om den metod vi valt att använda oss 
av är tillförlitlig. Det rör även huruvida informanterna skulle gett samma svar med olika 
intervjuare. Som nämnt innan har vi använt oss av en halvstrukturerad intervjumall för att 
reliabiliteten ska påverkas positivt. För att ytterligare säkerhetsställa tillförlitligheten i vår 
undersökning gjorde vi valet att spela in och transkribera samtliga intervjuer samt att 
synliggöra intervjuguiden i vår rapport för att läsaren ska ges möjlighet att se vilka frågor vi 
ställt till informanterna (Kvale & Brinkmann, 2009). 
  
Generaliserbarhet 
Om resultaten av en studie bedöms vara reliabla och valida återstår bara att besvara frågan om 
undersökningen kan överföras till andra liknande studier, personer och situationer. Frågan som 
ställs är alltså om resultaten är generaliserbara? Enligt Kvale och Brinkmann (2009) finns det 
olika former av generaliseringar, dessa tre är; analytisk, naturalistisk och statistisk, vi har i 
denna studie valt att utgå från två av dessa former, den naturalistiska och den analytiska. Den 
naturalistiska generaliseringen innebär att forskaren undersöker personlig erfarenhet, detta kan 
vara komplext då de personliga erfarenheter en individ har kan vara tyst kunskap. Den 
analytiska generaliseringen innebär att forskaren gör en väl övervägd bedömning om i vilken 
mån resultatet av undersökningen kan ge vägledning för vad som kan ske i en annan liknande 
situation. Vår forskning har inneburit en kartläggning av våra informanters subjektiva 
bedömningar och personliga erfarenheter. Därefter har vi arbetat upp en analys där vi i möjlig 
mån speglar resultatet till andra liknande studier. Analysen byggs under studiens gång upp 
genom att koppla de olika förhållningssätten till våra teoretiska utgångspunkter och då främst 
till Olofssons (2012) teori om utbildningskontraktet som under studien har guidat oss rörande 
olika sätt att förhålla sig till utbildning. 
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3.1.7	  Rapportering	  
 
I det sjunde och sista stadiet har vi använt oss av Kvale och Brinkmanns (2009) modell för 
strukturering av en rapport. Vi har i vår rapport lyft alla viktiga aspekter av vår undersökning. 
Alla dessa delar har sedan således bidragit till en läsbar rapport. 

3.2	  Etik	  
 
Vad gäller de etiska aspekterna i en kvalitativ intervju är de centrala i hela intervjusituationen 
och finns med i alla stadier. Det finns särskilt fyra osäkerhetsområden som forskare bör ta 
hänsyn till vid en intervju. Vi har vad gäller de etiska aspekterna valt att utgå från Kvale och 
Brinkmanns (2009) tolkningar, Vetenskapsrådets rapportserie God forskningssed (2011) samt 
Dalens (2007) redovisning av etiska reflektioner i en kvalitativ undersökning. De fyra 
osäkerhetsområdena är; konfidentialitet, krav på samtycke, forskarens roll samt konsekvenser. 
  
Vad gäller området konfidentialitet innebär detta, enligt Dalen (2007), att forskaren bör 
informera informanterna om att all data som möjliggör att läsare kan identifiera deltagarna, inte 
kommer avslöjas. Vi informerade således alla informanter om att vi kommer avidentifiera dem 
till sådan grad att vi inte går ut med namn, ålder arbetsplats och liknande. I realiteten har vi 
även i största möjliga mån tagit bort all privat data, det har däremot inte varit möjligt att 
avidentifiera programansvariga i samma grad som studenterna. Detta med grund i att vi genom 
de programansvarigas intervjuer ville ge läsaren en bild av tankarna bakom programupplägget 
vid respektive universitet. Vi informerade de berörda om förutsättningarna för deltagandet och 
erhöll deras samtycke. I och med att detta är en C-uppsats som kommer publiceras ansåg vi att 
samtycket var av särskild vikt. 
  
Enligt Dalen (2007) innebär Krav på samtycke i en intervjustudie att alla informanter är 
informerade om det allmänna syftet med studien. I vår undersökning innebar detta att vi 
mejlade (se bilagor) alla informanter innan intervjuerna för att de på ett tydligt sätt skulle vara 
informerade om vår studie, vi skrev även att deltagandet var frivilligt samt att de när som helst 
hade rätt att dra sig ur undersökningen. Vidare informerade vi om vem som kommer få tillgång 
till intervjumaterialet, utskriften samt att direkta citat kan förekomma. I och med att vi valde att 
spela in intervjuerna ville vi ha ett samtycke till detta också, då det minskar risken att vi 
förvränger informanternas uttalanden ställde sig alla informanter positiva till detta. Då vår 
studie är komparativ, vilket innebär att vi gjort en jämförande studie på två personal- och 
arbetslivsprogram vid två olika universitet, informerade vi även programansvariga om detta. 
  
Det tredje osäkerhetsområdet är forskarens egen roll och hur denna kan påverka kvalitén på 
undersökningen. Att som forskare ha kännedom om alla viktiga aspekter i en undersökning 
såsom teoretiska utgångspunkter och etiska aspekter kan hjälpa forskaren och vara avgörande 
för utfallet. Resultatet i undersökningen bör vara så trovärdigt som möjligt, vilket innebär att 
den vetenskapliga kvalitén bör vara hög. En del, som för oss har varit väldigt viktigt, då vi 
själva är deltagare i ett personal-och arbetslivsprogram är att försöka bibehålla ett onyanserat 
förhållningssätt. Detta har vi strävat efter genom hela studiens gång, det är däremot svårt att i 
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efterhand säga om vi har lyckats med detta. Tack vare att vi förra terminen genomförde en B-
uppsats som hade en kvalitativ ansats hade vi vetskap om hur alla informanter och deras 
information bör behandlas under processens gång (Kvale & Brinkmann, 2009). 
  
Det fjärde och sista osäkerhetsområdet, behandlar de eventuella konsekvenser som kan uppstå i 
en studie för de informanter som deltar. Enligt Kvale och Brinkmann (2009) kan informanter 
eventuellt ta skada av undersökningen, men icke att förglömmas, det kan även generera 
positiva konsekvenser samt vetenskapliga fördelar. För oss som forskare ansåg vi det 
nödvändigt att vara medvetna om att fördelarna med studien bör överstiga riskerna. Detta kan 
enligt Kvale och Brinkmann (2009) vara den svåraste delen i en undersökning att bedöma, 
svårigheten ligger i att redan från början vara beredd på att intervjuer kan ta oväntade 
vändningar som gör att forskaren helt måste tänka om. I vår studie har just denna del varit ett 
område som vi har diskuterat mycket kring. Då deltagarna i studien är före detta studenter som 
läst vid ett personal- och arbetslivsprogram upplevde vi inte att vårt resultat kunde skada dem. 
Det är snarare så att de, genom att ge förslag på förbättringsområden och hur de upplevde sin 
studietid kan hjälpa till och förbättra utbildningen i framtiden. Vi upplever inte heller att de tog 
någon skada då de fått vara anonyma. Vad gäller våra informanter som är programansvariga 
kan eventuella negativa attityder gentemot utbildningen som synliggörs i vårt resultat vara 
känslig information. Detta då de programansvariga till viss del ansvarar för den utbildning som 
studenterna tycker till om. Vi har i och med detta valt att anonymisera de två universitet som 
undersöks i studien samt använt figurerade namn för våra informanter. Vi har även informerat 
om att tanken inte är att kritiskt granska, utan snarare bidra med information. I vår dialog med 
de programansvariga har vi dock fått intrycket om att de ser på studien som ett positivt bidrag 
och att de har förståelse för att studenters attityder kan variera. 
  
Vi har sammanfattningsvis genom hela undersökningen försökt ställa oss kritiska till vår metod 
samt hur vi själva har agerat för att om möjligt, identifiera utvecklingsområden och eventuella 
brister i vår studie. Detta redovisas i avsnittet metoddiskussion.   
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4.	  Resultat	  och	  reflektion	  
 
I detta avsnitt synliggör vi vad studien har resulterat i, detta gör vi genom att dels redogöra för 
informanternas förhållningssätt till utbildningen och dels delar in den inhämtade 
informationen i olika teman som vi har identifierat för studien. Vi söker sedan att besvara de 
frågeställningar vi ställt för studien med hjälp av de teoretiska utgångspunkter vi valt. 

4.1	  Förhållningssätt	  till	  utbildningen	  -‐	  programansvarig	  
 
Universitet 1 och Universitet 2 är två universitet med olika upplägg av personal- och 
arbetslivsutbildning. För programmet vid Universitet 1 har det varit mycket viktigt att behålla 
en bred forskningsbas och att stå fast vid en stark teoretisk anknytning. Till utbildningen finns 
en valbar praktik som de studenter som önskar att ha verksamhetsförlagd utbildning kan söka. 
Programansvarig vid Universitet 1 förklarar tankarna om programmets fokus i citatet nedan. 
 

Ja, den stora tanken är att vi ska ge ett program med en väldigt tung akademisk bas, vi 
har diskuterat, att för att vara professionell och HR-person så ska man ha en riktigt 
tung beteendevetenskaplig grund. Man ska ha väldigt mycket förståelse för hur 
människor reagerar i olika sammanhang och kunna väldigt mycket teoretiskt. Vi ser 
inte HR-arbete som att man i första hand är kunnig inom ekonomi eller arbetsrätt även 
om man ska ha en del bredd där, utan man ska ha sin människokunskap. 

  
Vid Universitet 2 råder en annan inställning till programmets syfte och planer för framtiden. 
Programansvarig vid universitetet talar om ett tydligt fokus på anknytning till arbetslivet. Den 
praktiska kopplingen som finns idag är dels tio veckors praktik, ett mentorskapsprogram samt 
ett personal- och arbetslivsnätverk som går ut på att studenterna får ett mentorsföretag under 
hela utbildningen. De uppmuntras sedan att göra nedslag i företaget under olika delkurser. 
Exempelvis kan de, då de läser om rekrytering få testa sina kunskaper och få insikt i hur 
rekrytering fungerar på mentorsföretaget. Programansvarig vid Universitet 2 uttrycker sina 
tankar om den verksamhetsförlagda utbildningen i programmet. 
 

Praktiken är ju jätteviktig. Jag brukar säga att utbildningen startar när du börjar jobba. 
Studenterna vill ha mer och mer av de praktiska inslagen och ju mer abstrakt det blir 
desto mer upplever studenterna att det inte är intressant. 

 
Programansvarig vid Universitet 1 anser att studenter ska ha möjlighet till verksamhetsförlagd 
utbildning men vill inte lägga in momentet i utbildningen, detta då de 180 högskolepoängen 
ligger på teoretisk grund. Efter examen ska studenterna ha möjlighet att arbeta brett med 
människor i många olika sammanhang, på en HR-avdelning, inom bemanningsbranschen eller 
med utvecklingsuppdrag och ledarskapsfrågor. När programansvarig vid Universitet 2 
identifierar de yrken som utbildningen är ämnad att vara förberedande för hänvisar hen till de 
arbeten hen upplever att de flesta går till enligt citatet nedan. 
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Jo, man ser ju var man hamnar, ganska många hamnar som personalmän inom 
offentlig sektor, personalhandläggare, HR folk, bemanningsföretag, en del drar igång 
egna företag. Jag har en bild av att man får jobb. Ofta från kontakter, och det gör ju 
praktiken jätteviktig. 

 
Både programansvarig vid Universitet 1 och Universitet 2 upplever att de har nöjda studenter. 
Då vi undersöker huruvida de anser att programmet är yrkesförberedande svarar 
programansvarig vid Universitet 2 att programmet till viss del är yrkesförberedande, men att 
det finns utvecklingsområden i det avseendet. Programansvarig vid Universitet 1 menar att 
utbildningen är yrkesförberedande, men på ett teoretiskt analytiskt plan. 
 

Ja, på ett teoretiskt analytiskt plan, de har goda kunskaper och förståelse för praktiken 
och de har goda redskap för att analysera olika saker. Men de har inte speciellt mycket 
praktiska redskap. Det tycker jag inte heller att vi ska tillhandahålla, men de har bra 
generellt kunnande för att jobba inom ett brett personalarbete. 
 

4.2	  Förhållningssätt	  till	  utbildning	  -‐	  före	  detta	  studenter	  
 
Innan vi redovisar de tidigare studenternas utsagor om utbildningen vill vi ge läsaren en tydlig 
bild av de informanter som deltagit i studien och vilka yrken de har idag. Namnen i 
presentationen nedan är figurerade.  
 
 
Sam - Universitet 1 
Sam arbetar idag som konsultchef inom IT på ett bemanningsföretag. Arbetet fick hen i 
samband med sin examen 2011. Sam sökte till personal- och arbetslivsprogrammet i och med 
inspiration från en av hens mostrar, som arbetar inom området.  
 
Kim - Universitet 1 
Kim tog sin examen vid Universitet 1 i januari 2012. Idag arbetar hen som HR-specialist med 
inriktning mot rekrytering vid en statlig myndighet. Kim fick arbete på den statliga myndighet 
hen arbetar på idag en månad innan examen, rollen var då som HR-administratör. Kim valde att 
studera till personalvetare vid Universitet 1, dels för att hen är uppvuxen i samma stad, dels för 
valmöjligheterna vad gäller arbete och möjligheten att knyta arbetskontakter. 
 
Robin - Universitet 1 
Robin planerade att ta sin examen vid årsskiftet 2011/2012 men fick sin första anställning i 
samband med sitt C-uppsatsskrivande. Rollen som Robin erbjöds och som hen även har idag är 
en roll som löneadministratör på ett privatägt företag inom e-handel. Anledningen till att Robin 
valde att studera just personalvetenskap var att hen ville arbeta med människor och läsa något 
brett. Att det blev Universitet 1 är på grund av att Robin ville flytta från sin hemstad. 
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Jona - Universitet 1 
Jona arbetar idag som konsultchef på ett bemanningsföretag. Hen tog sin examen från 2011. 
Jona började studera personalvetenskap av en slump. Hen ville läsa vidare men var inte 
speciellt intresserad av något särskilt. Jona fick ett tips av en väninna och hoppade på 
programmet på vinst och förlust. Att det blev just Universitet 1 beror på att Jona redan var 
bosatt i samma stad. 
 
Alex - Universitet 2 
Alex tog sin examen från Universitet 2 år 2011. Hen har sedan dess haft ett antal olika arbeten 
men arbetar i dagsläget vid ett universitet som ansvarig för universitetets anknytning till 
arbetslivet. Alex började studera till personalvetare då hen tyckte att det kändes rätt, hen ville 
arbeta med människor. Anledningen till att det blev Universitet 2 var att det var nära till 
utövning av hens hobby.  
 
Mika - Universitet 2 
Mika arbetar idag som biträdande enhetschef på ett företag som arbetar med personlig assistans 
och tog sin universitetsexamen 2011. Anledningen till att Mika valde sin studieinriktning är att 
hen ser utmaningen i att arbeta med människor. Mika gillar inte monotona arbeten, och att 
arbeta med personal menar hen aldrig bli monotont. Mika valde Universitet 2 för att hen är 
uppväxt i samma stad. 
 
Charlie - Universitet 2 
Charlies resa i arbetslivet började innan hen tog sin examen 2011. Charlie fick genom sin 
praktikplats deltidsarbete på ett bemanningsföretag och började arbeta två dagar i veckan där 
efter praktiken. Charlie fick sin heltidsanställning som konsultchef direkt efter examen. Att 
Charlie hoppade på utbildningen från början var en ren slump. Hen sökte sent och fick höra att 
det fanns platser kvar på programmet, tanken var från början att läsa några kurser. Charlie blev 
däremot kvar och är nöjd med sitt val i efterhand. 
 
Deniz - Universitet 2 
Deniz har sedan sin examen 2011 arbetat som ombudsman på ett fackförbund. Tjänsten fick 
hen genom det mentorskapsprojekt hen deltog i under sin studietid. Deniz valde att studera vid 
Universitet 2 med grund i att hen ville vara kvar i samma stad som hen bodde i för tillfället. Att 
det blev just personal- och arbetslivsprogrammet beror på intresset av att arbeta nära andra 
människor och att det är en bred utbildning som skapar en bred grund. 
 
 
Nedan följer de ovannämnda informanternas berättelser och förhållningssätt gentemot den 
genomförda personal- och arbetslivsutbildningen indelat i tre teman som sammanställts utefter 
det insamlade materialet; förväntningar, praktiska inslag och förberedelse för yrkeslivet.  
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4.2.1	  Tema	  1.	  Personalvetarstudent	  utan	  förväntningar	  	  
 
Ingen av de tidigare studenterna vid Universitet 1 eller Universitet 2 hade någon tydlig plan för 
vad som skulle hända efter utbildningen i form av arbete. Ett tydligt mönster återfinns i 
informanternas svar då dessa uppger att de av ren slump halkat in på utbildningen. Gemensamt 
för informanterna är att det främst har varit ett eventuellt arbete med människor som legat i 
fokus. Majoriteten av informanterna vid båda universiteten nämner att det är dels att 
utbildningen är så bred och intresset för hur människan fungerar som fångat deras intresse. En 
av deltagarna i studien som inte hade några tydliga förväntningar på utbildningen var Kim. 
 

Jag har nog inte riktigt haft något jättetydligt mål och när jag började så var jag inte 
alls säker på att det var det jag ville göra. Jag gillar att arbeta med människor, jag 
tycker att det är intressant hur vi fungerar och är samtidigt intresserad av 
organisationer och hur de styrs, och de ingår ju i programmet, alla de delarna.  

 
Även Charlie som berättar om sina funderingar innan starten vid Universitet 2, hen hade föga 
förväntningar på vad utbildningen skulle innebära och halkade in på programmet i och med att 
det fanns platser kvar. Charlie startade utbildningen på vinst och förlust, att hen blev kvar var 
mycket på grund av en bra klass. Charlie berättar i citatet nedan. 
 

Jag hade ett jobb som jag inte trivdes så bra med och ville göra något annat. Ville börja 
plugga men jag visste inte vad, det jag visste var att jag inte ville plugga vid Universitet 
2. Men så blev det, och det blev personalvetare. Jag sökte väldig sent, i mitten av 
augusti för jag fick höra att det fanns lediga platser. Så jag tänkte att jag kan väl läsa 
några kurser för att få lite högskolepoäng, men sen tyckte jag att det kändes bra, bra 
klass och sådär. Har egentligen ingen anledning men i efterhand är jag nöjd. 

 
Majoriteten av dem som deltagit i studien visste ganska lite om programmet innan och ansåg att 
det var svårt att veta vad man kunde förvänta sig då det kommer till vad som skulle läras ut 
under utbildningen. De flesta deltagarna hade inga förväntningar rörande vad utbildningen 
skulle ge dem i form av undervisning.  En av informanterna, Sam vid Universitet 1 hade dock 
en idé om vad hen hoppades skulle läras ut. Sam berättar om sina tankar: “Jag hoppades att jag 
skulle lära mig mer om hur man hanterade personal, och till exempel arbetsrätt, pedagogik och 
psykologi. Få en helhetsbild.” Trots att studenternas nivå på förväntan kan klassas som relativt 
låg vid de båda lärosätena fanns vissa tydliga åsikter om att något borde genereras av de pengar 
och den energi som läggs ned. Deniz vid Universitet 2 berättar i nedanstående citat om hens 
förväntningar. 
 

Jag hade höga förväntningar på utbildningen eftersom man betalar pengar och lägger 
ner massa energi, men hade också hört från andra som läste på utbildningen att det var 
väldigt varierande. Vissa delar var väldigt bra och andra delar var kanske lite sämre. 
Sen beror det ju alltid på föreläsarna och så. Det jag tyckte var bra var att de har ett 
praktikmoment på tio veckor, bra att få komma ut och känna på att jobba, eller jobba 
gjorde man inte direkt men att vara med och vara delaktig. 
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4.2.2	  Tema	  2,	  Personalvetarstudent	  med	  praktisk	  anknytning	  till	  arbetslivet.	  
 
Under utbildningen har samtliga informanter arbetat extra på deltid. Vi finner i våra 
informanters utsagor en gemensam uppfattning om vad som både under och efter utbildningen 
uppskattats mest. Det är de, till yrkeslivet tydligt kopplade ämnena som diskuteras och för båda 
universiteten är det arbetsrätten och företagsekonomin som lyfts fram. Vid Universitet 2 är det 
praktiken tillsammans med dessa två ämnen som ansetts som det bästa med utbildningen. I 
citatet nedan får vi ta del hur Jona tänker om de kurserna som varit de viktigaste. 

 
Om jag ska se rent i mitt yrke nu så skulle jag säga att det är arbetsrätten, därifrån fick 
man verktyg med sig, så den kursen har jag verkligen haft nytta av. Företagsekonomi 
tycker jag också är en nyttig kurs, jag kanske inte använder den specifikt, men hela det 
här ekonomiska tänket. 

 
Av Universitet 1s studenter finns en delad bild gällande praktiska inslag. Tre av fyra 
informanter anser att praktik är något som saknats under utbildningen. Sam, som är tidigare 
student vid universitetet, menar att det på grund av avsaknaden på praktik varit tur att hen 
arbetat vid sidan av studierna. Sam upplever att extraarbetet blivit som en praktik i sig. Kim, 
som också är tidigare student vid universitetet, anser att det är synd att praktik inte funnits 
inkluderad i utbildningen. Kim uttrycker sina åsikter i nedanstående citat. 
  

Det hade varit väldigt bra just eftersom jag upplever att utbildningen är väldigt 
teoretisk och lite spretig, och det är svårt att applicera det här på arbetslivet. För det är 
ju inget konkret egentligen. Många går ju ut och jobbar med HR, personal, rekrytering 
och det är ju inget som man egentligen läser.  

  
Jona, en av informanterna vid Universitet 1 ställer sig neutral till praktik som inslag i 
utbildningen och uppger att detta inte var något som hen reflekterade mycket över under 
utbildningens gång. Jona tror dock att en praktik hade varit värdefull, men är glad över att ha 
fått med sig en bred teoretisk utbildning. “Jag känner att för mig som person har det gett 
mycket. Och jag känner att jag har fått praktik ändå i och med att jag jobbade extra.” 
 
Informanterna vid Universitet 2 ser alla positivt på sin praktik och efterfrågar mer praktisk 
koppling. Alex konstaterar att hen efter utbildningen insett att det är de tio praktikveckorna, 
som givit mest under studietiden. Hen menar att en stor del av utbildningen utgörs av teorier 
men att det kan vara svårt att förstå hur dessa kan knytas till arbetslivet. Informanterna vid 
Universitet 2 är dock överens om att praktikens relevans, helt beror på vilken praktikplats en 
student får. Praktiken är något som studenterna fått sköta själv. För vissa har denna varit 
mycket bra, men för andra har den inte givit mycket. Mika berättar. 
 

Praktiken är jätteviktig, jag har varit på en sånhär P-riks-konferens och diskuterat 
praktikens varande eller icke varande. Det är ju en väldigt distinkt bild mellan olika 
lärosäten. Men jag anser att man ska ha praktik, att det ska ingå. Det blir ju väldigt 
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viktigt vilken praktik du ska vara på. Det är ju helt avgörande, du kan ju slösa bort tio 
veckor och du kan ju ha tio veckor som ger dig mer än ett år. 

4.2.3	  Tema	  3.	  Personalvetare,	  nöjd	  men	  inte	  förberedd	  för	  yrkeslivet	  
 
I våra informanters resonemang kring den kompetens de fått möjlighet till under utbildningen 
och om denna matchat de krav som ställts på dem i de olika roller de haft, är alla överens. 
Samtliga informanter upplever att de utan problem klarat av de arbetsuppgifter de ställts inför 
men att det efter examen inte ställts några tydliga krav på dem från arbetsgivare. Våra deltagare 
kan konstateras som nöjda med utbildningen, både vid Universitet 1 och Universitet 2. Sam vid 
Universitet 1 uttrycker sig enligt följande då hen fått frågan om utbildningen levt upp till hens 
förväntningar; “Ja men det tycker jag! Men som sagt, det är ju inte så mycket jag använder i 
arbetet idag. Men det har motsvarat mina krav.”  
 
Även Mika från Universitet 2 har noterat avsaknaden av krav rörande utbildningen och 
upplever att utbildningen som sådan inte är relevant för arbetsgivarna. Mika menar att det 
endast behövs ett bevis på att utbildningen är genomförd och att fokus istället läggs vid annat. 
Mika berättar om sin upplevelse i nedanstående citat. 
 

 Ja, alltså, jag vet ju inte om man kan, jag har ju inte känt några sånna förväntningar 
från utbildningen. Jag upplever att när man rekryterar så går man stenhårt på ett CV 
och sedan så att man har en examen. Det behövs bara ett bevis på att man har gått där 
och sen… det är inte så mycket fokus på vad det är och vilken skola det är. Inte på de 
jobben som jag har sökt i vart fall. 

 
Studenterna vid Universitet 1 och deras utsagor pekar på att utbildningen inte är direkt 
förberedande för arbetslivet och snarare kan klassas som en allmänbildningsutbildning. En av 
informanterna, Robin, som är tidigare student vid Universitet 1, upplever att utbildningen är 
yrkesförberedande till 50 %. Robin menar att utbildningen varit användbar, men den är mer 
allmänbildande än förberedande. En annan informant, Jona menar att universitetsutbildningar 
generellt inte är direkt förberedande för arbetslivet. Det är snarare en utbildning där studenter 
utvecklas som människa. 
 

Nej, alltså jag tror faktiskt inte att några universitetsutbildningar är direkt 
förberedande för arbetslivet. Är man helt nybakad från universitetet så tror jag att det 
kommer vara att börja på ny kula, men jag tror att genom en sådan utbildning så får 
man många andra verktyg med sig och man utvecklas som person och människa. 

 
Studenterna vid Universitet 2 talar i positiv bemärkelse om utbildningen och de baskunskaper 
som genererats. Vad gäller upplevelser om huruvida utbildningen varit yrkesförberedande eller 
ej råder delade meningar. Två av informanterna upplever att utbildningen förberett dem för 
arbetslivet på ett bra sätt. De andra två, upplever inte utbildningen som speciellt 
yrkesförberedande i sin helhet men känner ändå att de blivit mer yrkesförberedda än om de valt 
en annan utbildning. Informanterna som uppger att de inte blivit tillräckligt förberedda för 
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arbetslivet informerar om att de önskat mer praktiska inslag för att uppnå en känsla av att vara 
redo för yrkeslivet. Mika, som är en av informanterna som åberopar mer verksamhetsförlagd 
utbildning och praktisk anknytning menar att utbildningar generellt har ett teoretiskt fokus i för 
stor utsträckning. Mika berättar. 
 

Problemet med utbildning som jag ser idag, det är ju att det inte är speciellt 
yrkesförberedande även om man gör en jämförelse mellan Universitet 2 och Universitet 
1 som är mer populärt program, men som inte har någon praktik över huvud taget, så 
är det ju mer. Men för stort teoretiskt fokus för mig, och för lite kanske hands on.  

 

4.3	  Analys	  över	  de	  teman	  vi	  funnit	  i	  studien	  kopplat	  till	  våra	  forskningsfrågor	  
  
Vår analys är uppdelad i två delar, en för vardera forskningsfråga. I analysens första del 
redovisar vi de teman vi uppfattat i och med våra intervjuer från respektive universitet, då det 
kommer till de kunskaper och erfarenheter som utbildningen genererat. Våra teman kopplas i 
löpande text till olika teoretiska utgångspunkter som vi redogjort för. Under nästkommande 
rubrik svarar vi på vår andra forskningsfråga genom att synliggöra de skillnader som finns i 
attityder rörande våra två studieobjekt, Universitet 1 och Universitet 2. Vi diskuterar dessa 
skillnader med hjälp av Olofssons (2012) teori om utbildningskontraktet, detta för att 
undersöka hur studenternas förhållningssätt kan förklaras genom olika sätt att förhålla sig till 
sin utbildning. 

4.3.1	  Vi	  besvarar	  vår	  första	  frågeställning	  
 
I detta avsnitt klargörs de utsagor vi fått från våra informanter rörande vår första frågeställning. 
“Vilka attityder finns hos informanterna gentemot utbildningen vad gäller de erfarenheter och 
kunskaper som genererats?” 
 
Universitet 2 - programansvarig 
  
Då det kommer till utformningen av personal- och arbetslivsutbildningen vid Universitet 2 
finns det enligt vår informant en tydlig vision om fler praktiska inslag. Vi uppfattar i vår 
intervju med programansvarig att något som prioriteras i utbildningen är att generera en mer 
praktisk kunskap i tillägg till den teoretiska. Detta resultat kan kopplas till Granberg (2009) och 
teorin om ”know how- kunskap”. Med ”know how” menas färdigheter, och för att nå denna typ 
av kunskap krävs praktisk utövning. Även om programansvarig under intervjun sätter ”know 
how” i fokus har ändå programmets största del med tanke på programutformningen fokus på 
teoretisk kunskap, vilket författaren skulle benämna som ”know what”. Den största delen av 
utbildningen utgörs av att guida studenterna till att generera denna typ av kunskap och lära sig 
hur ting fungerar i teorin. Det är dock, enligt Granberg (2009) inte förrän studenterna 
når ”know how-stadiet” som det blir en skillnad i kunskapen, och de får full förståelse. 
Programansvarig vid Universitet 2 ser sammanfattningsvis att steget från ”know what” 
till ”know how” bör tas innan studenterna tagit examen. Åsikterna som programansvarig 
förmedlar kan kopplas till Ulfsdotter Eriksson (2013) som anser att en utbildning som personal- 
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och arbetslivsprogrammet bör ställa krav på teoretiska kunskaper då en personalvetare arbetar i 
föränderliga miljöer, men att det även krävs praktisk inriktning, detta för att skapa färdigheter 
och förtrogenhetskunskaper. Vi ser även att vi kan koppla programansvarig vid Universitet 2s 
utsagor till två av Lindbergs (2009) perspektiv på högre utbildning, dels nyttoperspektivet som 
syftar till att ge studenterna kunskap i handling men även bildningsperspektivet. 
Bildningsperspektivet innebär som vi tidigare redogjort för en bred, teoretisk allmänkunskap. 
  
Universitet 2 - före detta studenter 
 
Ingen av Universitet 2s studenter uppger att de hade några större förväntningar på utbildningen, 
eller några tydliga mål utöver att de ville arbeta med människor och en bred utbildning. Enligt 
Olofsson (2012) och teorin om utbildningskontraktet finns förväntningar och bakomliggande 
tankar då det kommer till samtliga relationer som rör utbildning. Även om studenterna vid 
Universitet 2 inte uttryckt att de haft några tydliga förväntningar innan utbildningen kan vi i 
deras berättelser ändå finna en koppling till Olofssons (2012) arbetsmarknadskontrakt. 
Kontraktet innebär förväntningar på att utbildningen ska generera en viss typ av arbete. För 
våra informanter innebär arbetsmarknadskontraktet således en förväntan på att de med hjälp av 
utbildningen ska komma åt ett arbete som innebär kontakt med människor, samt att få 
möjligheten att arbeta med olika saker i och med utbildningens bredd. Endast en av studenterna, 
Deniz, hade förväntningar som Olofsson (2012) skulle relatera till undervisningskontraktet. 
Som nämnt innan rör denna typ av kontrakt förhållandet mellan student, lärare och lärande. 
Deniz pratar om kvalité på lärare och föreläsningar samt förväntningar på att få något tillbaka 
för de pengar som utbildningen faktiskt kostar.  
 
Studenterna vid Universitet 2 förmedlar att de har en positiv attityd gentemot sin utbildning och 
lägger i diskussionen om de positiva aspekterna stort fokus på praktik, ekonomi och arbetsrätt. 
Gemensamt för dessa ämnen är att de har en tydlig koppling till yrkesförberedelse och att 
många av studenterna anser sig haft användning av dessa ämnen efter sin examen. Då det 
kommer till de erfarenheter som studenterna anser att de tar med sig från studietiden kan dessa 
sammanfattas i vad Dimenäs et al. (2012) skulle kallat för beprövad erfarenhet. Denna typ av 
erfarenhet innebär att studenterna genom både teori och handling samlar en typ av kunskap som 
de med större säkerhet vet att de kan använda i sitt kommande yrkesliv. 
  
Trots studenternas tydliga fokus på de praktiska inslagen har vi i resultatet lagt märke till att 
vissa studenter även har en positiv attityd och en förståelse gentemot de ”know how” relaterade 
kunskaperna (Ulfsdotter Eriksson, 2013) och kan i och med detta relatera till 
bildningsperspektivet (Lindberg, 2009). Däremot upplever studenterna att det inte funnits några 
uttalade krav på deras kunskaper från de arbetsgivare de haft sedan utbildningen startade och 
att de utan problem klarat av sina arbetsuppgifter. Enligt Olofsson (2012) innebär 
förväntningarna inom arbetsmarknadskontraktet en växelverkan mellan både studenter och 
utbildning, men även från samhället i övrigt vilket benämns som samhällskontraktet. I detta fall 
kan samhällskontraktet identifieras som förväntan från våra informanters tidigare och 
nuvarande arbetsgivare. Även om det funnits förväntningar på våra informanter, är detta något 
som enligt våra deltagare i intervjustudien inte kommunicerats. 
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Universitet 1 - programansvarig 
  
Universitet 1 har enligt vår informant ett starkt teoretiskt fokus för att generera brett bildade 
studenter. Utsagorna om tankarna bakom utbildningen kan direkt kopplas till vad Granberg 
(2009) skulle kalla ”know what- kunskap”. Det medvetna valet från universitetets sida gör att 
vi även kan konstatera vilket perspektiv som finns på högre utbildning, nämligen 
bildningsperspektivet. I och med detta tar programmet enligt programansvarige avstånd till 
nyttoperspektivet men är medveten om att detta inte passar alla studenter (Lindberg, 2009). 
Målet är att skapa en gedigen teoretisk bas för studenterna att bygga vidare på och att 
deras ”know how-kunskap” är något som kan genereras i senare arbeten eller i och med den 
valbara praktiken som universitetet tillhandahåller (Granberg, 2009). 
  
Universitet 1 - före detta studenter 
  
Den samlade bild vi fått av informanterna som studerat vid Universitet 1 är att de halkade in på 
utbildningen av en slump. Våra informanter uttrycker att de inte hade några direkta funderingar 
om vad denna skulle generera i form av arbete. Vi uppfattade dock lite lösa åsikter om att 
utbildningen skulle resultera i att arbeta med människor, och att den skulle vara bred för att inte 
vara låst till en typ av yrke. Förväntningarna kan relateras till Olofssons (2012) teori om 
arbetsmarknadskontraktet, detta då den förväntan som identifierats rör vad som händer efter 
utbildningen, i form av att få arbeta med människor och att få arbeta brett. Vi uppfattar en 
positiv attityd till att utbildningen är allmänbildande. Studenterna menar att de har en bra grund 
att stå på och kan relatera till ett av Lindbergs (2009) perspektiv som programansvarig vid 
universitetet förespråkar, bildningsperspektivet. Vi uppfattar dock ett mönster i att studenterna 
anser att utbildningen saknat anknytning till arbetslivet och att de gärna hade velat att 
utbildningen innefattat praktik. I dagsläget är den generella upplevelsen att utbildningen varit 
lite för teoretisk och abstrakt. Majoriteten skulle med andra ord vilja att utbildningen även 
skulle konstrueras utifrån ett nyttoperspektiv som komplement till bildningsperspektivet 
(Lindberg, 2009). Dimenäs och hans medförfattare (2012) klargör att det i dagsläget finns ett 
flertal utbildningar där praktisk anknytning används sparsamt och nämner bland annat 
personal- och arbetslivsprogrammet. Författarna menar att verksamhetsförlagt lärande kan 
konstateras som ett mycket positivt inslag ur studenternas synvinkel, vilket överensstämmer 
med vårt resultat. Studenterna har enligt vår intervjustudie inte uppfattat några förväntningar 
från samhället i övrigt på deras utbildning. I och med att studenterna uppger att de inte stött på 
några förväntningar på vad de ska ha med sig efter utbildningen, har vi inte möjlighet att 
undersöka samhällskontraktet (Olofsson, 2012).  

4.3.2	  Vi	  besvarar	  vår	  andra	  frågeställning	  
 
I följande avsnitt klargörs utsagorna från våra informanter vad rör vår andra frågeställning. 
“Vilka likheter och/eller skillnader hos informanterna från de olika utbildningsprogrammen 
vad gäller upplevelser om i vilken mån utbildningen varit förberedande för yrkeslivet? Hur kan 
dessa förklaras i relation till olika sätt att förhålla sig till sin utbildning generellt?” 
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Vi kan utifrån vårt resultat urskilja en hel del likheter, men även en del skillnader i hur de olika 
informanterna förhåller sig till sin utbildning vad gäller om denna varit yrkesförberedande eller 
inte. 
  
Då det kommer till likheter ser vi att samtliga informanter, rörande förväntningar och attityd, 
kan kopplas till arbetsmarknadskontraktet. Detta är ett mönster som stämmer överens med 
Olofssons (2012) forskning. Författaren menar att det är arbetsmarknadskontraktet som 
åberopas av flest studenter då det kommer till förväntningar på sin utbildning. Vi har i våra 
intervjuer lagt märke till att det är de praktiska inslagen och hur relevant utbildningen är för 
tiden efter examen som studenterna diskuterar då det kommer till området förberedelse för 
yrkeslivet. Praktiken som sådan talas det frekvent om och vilken nytta den har, ställs i fokus. 
En ytterligare likhet vi funnit hos de tidigare studenterna är att förväntningarna inför 
utbildningen till stor del varit otydliga. Vi har dock funnit många åsikter om en bred utbildning 
för att sedan kunna välja yrke och att det finns en generell önskan om att arbeta med människor. 
Vi kan utöver arbetsmarknadskontraktet koppla detta resultat till Olofssons (2012) upptäckter. 
Han menar att studenter som studerar mer generella utbildningar vilket personal- och 
arbetslivsutbildningen är, ofta har förväntningar på just större valfrihet. 
  
Den största skillnaden som återfinns hos de tidigare studenter som medverkat i studien är att 
studenterna från Universitet 2 har starkare åsikter och uttrycker en större efterfrågan på mer 
praktisk anknytning i utbildningen. Universitet 2s studenter är dock de studenter som haft mer 
praktisk anknytning under studietiden. För att försöka förstå sig på vad denna skillnad beror på 
lutar vi oss på Olofssons (2012) analys. Författaren menar att förväntningar ser olika ut 
beroende på vilken utbildning och vilket universitet kontraktet befinner sig. Förväntningarna 
kan påverkas av hur populär en enskild utbildning är, studenternas studiekapacitet och lärarnas 
kompetens. Vad denna olikhet beror på kan vi endast spekulera i med tanke på den information 
vi samlat in under studiens gång. En potentiell anledning är dock att förväntningarna på den 
praktiska anknytningen och förväntningarna i arbetsmarknadskontraktet stärkts i och med 
universitetets tydliga fokus på anknytning till arbetslivet. Universitet 1 utger sig inte för att vara 
knutet till yrkeslivet i någon större utsträckning och förväntningarna blir därför svagare. Om 
utbildningen i sin helhet varit yrkesförberedande råder delade meningar, vi finner dock de 
tidigare studenterna från Universitet 2 som mer övertygade om att de i och med utbildningen 
förberetts för arbetslivet. Det går dock inte att finna någon distinkt skillnad som kan tänkas 
bero på universitet mellan informanterna, vilket gör att de olikheter vi funnit snarare kan ses 
som individuella skillnader och kopplas till vilka förväntningar som respektive student lagt i 
relationen till sin utbildning. Enligt en av våra informanter vid Universitet 2 har Universitet 1 
en mer populär utbildning än Universitet 2. Som nämnt innan har Olofsson (2012) lagt märke 
till att kontrakten kan påverkas av sådana saker som universitetets anseende. En eventuell 
förklaring till att de tidigare studenterna från Universitet 1 i större utsträckning anser att 
utbildningen inte varit speciellt yrkesförberedande, kan vara att högre förväntningar finns på en 
enligt studenterna mer populär utbildning.  



	   42	  

5.	  Diskussion	  
 
Vi diskuterar i detta kapitel vår studie samt vårt resultat och sätter det i ett större sammanhang. 
Vidare diskuterar vi de aspekter som eventuellt haft inverkan på utfallet av vår studie rörande 
reliabilitet, generaliserbarhet samt validitet. I detta stycke synliggörs även våra tankar kring 
vidare på inom området.  

5.1	  Resultatdiskussion	  
 
Vi har, för att sammanfatta studien fått svar på båda våra frågeställningar. Vi har med hjälp av 
studien undersökt våra informanters förhållningssätt till sin utbildning. Vi har urskilt de 
likheter och skillnader som finns mellan våra två olika studieobjekt, samt förklarat både 
upptäckter, likheter och skillnader med hjälp av våra för studien valda teoretiska 
utgångspunkter. De huvudsakliga resultat vi kommit fram till är att majoriteten av 
informanterna, oberoende av vilket universitet de tillhört åberopar mer praktisk anknytning i 
utbildningen, att de är nöjda men att de inte känt sig förberedda för det stundande yrkeslivet 
trots att de upplever att de klarat av sina arbetsuppgifter och inte mött några särskilda krav 
från arbetsgivare. Våra informanters åsikter om att för lite praktisk anknytning finns i 
utbildningen kan identifieras hos informanter i de liknande studier som vi synliggjort i och 
med denna studie. Dessa studier är genomförda mellan 2008 och 2010.  
 
I skrivande stund står vi inför årsskiftet 2014 och ser att personal- och arbetslivsprogrammets 
studenter i mångt och mycket uttrycker liknande åsikter. Diskussionen om praktikens varande 
eller icke varande har pågått sedan 1983. Vi ställer oss därför frågan om vad som egentligen 
händer med den information som synliggörs om studenternas åsikter och ser problematiskt på 
att många av Sveriges personal- och arbetslivsprogram idag saknar det inslag som i samtliga 
studier konstateras som viktigast för studenterna. Som vi nämnde i inledningen publicerades 
2013 en undersökning av Sveriges förenade studentkårer, SFS, om att utbildningen borde 
knytas närmare arbetslivet och att det i konflikten mellan praktik och teori glöms bort att 
ställa frågan till studenterna om deras behov och upplevelser vad gäller utbildningen. Vårt 
resultat tillsammans med tidigare forskning pekar starkt på att detta är ett påstående som kan 
styrkas.  
 
Vi ser dock å andra sidan den utmaning som finns hos de olika lärosätena i Sverige. 
Programmet som sådant är uppbyggt av kurser från olika institutioner och vi får indikationer 
från våra informanter om att universitetets styrning mot akademisk bildning snarare än praktik 
gör att inslag som verksamhetsförlagd utbildning bortprioriteras. Vi är även medvetna om att 
det finns en komplexitet i att arbeta med praktik för just personal- och arbetslivsprogrammet 
då det stundande arbetslivet är ovisst. Vi anser dock att denna svårighet inte bör accepteras 
som argument till att inte arbeta med utveckling av utbildningarna vid Sveriges universitet, vi 
vill hänvisa till Universitet 2 som ett gott exempel på hur praktiska inslag kan verka i en 
högskoleutbildning samt hur verksamhetsförlagd utbildning som obligatoriskt moment 
uppskattas av studenterna. 
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Vi tror även att våra resultat kan tala för studenter vid andra högskoleutbildningar där 
praktiska inslag saknas och kan hämta stöd i vår hypotes från Olofssons (2012) teori om 
utbildningskontraktet. Som nämnt innan menar författaren att arbetsmarknadskontraktet 
påverkar studentens förhållningssätt. Denna teori är inte specifik för personal- och 
arbetslivsutbildningen och vi vill av våra resultat påstå att studenter även utanför programmet 
uppmärksammar de konkreta delarna i utbildningen som de upplever att de har nytta av. 
 
Något vi finner mycket intressant i vårt resultat är informanternas utsagor då det kommer till 
val av utbildning. Informanterna berättar som nämnt tidigare om hur de valde utbildningen av 
en slump. Vi har reflekterat mycket över denna upptäckt och ställt oss frågan om vad detta 
kan bero på? Hur kommer det sig att majoriteten av informanterna vid två olika universitet 
inte reflekterat över sitt val av personal- och arbetslivsutbildningen? Det är svårt att spekulera 
i varför, men våra tankar riktas vid vår reflektion mot utbildningens bredd. Att programmet är 
en mix av olika ämnen och att ett framtida jobb inte är fastställt på samma sätt som 
exempelvis lärarutbildningen, kan enligt oss vara en bidragande faktor till att många “halkar 
in” på utbildningen. Resultatet är även intressant i och med att vi som författare känner igen 
oss i de utsagor som rörde just val av utbildning. Kunskapen om programmet var innan vi 
började studera relativt liten och valet togs snarare med tanke på utbildningens bredd.  
 
Avsaknaden av krav från arbetsgivarna vad gäller erfarenhet och kompetens som kommer 
från utbildningen är även det något som vi reflekterat mycket över. Detta strider mot 
uppgifterna om att näringslivet och därmed arbetsgivarna är de personer som ställer krav på 
“nyttan” av studenter vid universitet. För att kunna spekulera i vad avsaknaden av dessa krav 
beror på och hur arbetsgivarna ser på de nyutexaminerade personalvetarna de väljer att 
anställa, behövs en ytterligare studie som fokuserar på detta område. Denna studie skulle vara 
ett intressant komplement till vår studie. Vi tror dock att kraven påverkas mycket av vilket typ 
av arbete inom personalområdet som studeras, en studie inom detta område är därför 
komplext. 
 
Det vi sammanfattningsvis ser att vi fått ut av denna studie är en ökad förståelse för de olika 
förhållningssätt som finns hos våra informanter gentemot personal- och arbetslivsprogrammet. 
Vi tror att de olika förhållningssätten till stor del kan förklaras med de teoretiska 
utgångspunkter vi valt att utgå från i studien och som vi redovisat för i tidigare avsnitt, men 
också att det i tillägg kan finnas en kollektiv aspekt som förklarar studenters förhållningssätt. 
Vi kan med våra egna erfarenheter som studenter vid ett likartat program konstatera att det 
under utbildningen diskuterats mycket om vad vi har, och inte har användning för efter vår 
examen. I och med diskussionen samverkar studenter med sina åsikter och blir påverkade att 
förhålla sig på ett liknande sätt. Den kollektiva aspekten tror vi, spelar en stor roll både för 
studenter i, och efter utbildningen.  
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5.2	  Metoddiskussion	  
 

5.2.1	  Intresset	  hos	  oss	  som	  författare	  
 
Intresset för vårt ämne grundas i eget deltagande vid ett personal- och arbetslivsprogram samt 
egna tankar om det stundande arbetslivet efter examen. Vi som författare tror att våra egna 
erfarenheter har bidragit positivt till utformningen av denna studie och att våra förkunskaper 
varit oss till gagn. Positiviteten grundas i att vi redan från början har insikt i hur det är att 
studera på ett personal- och arbetslivsprogram vilket har varit till hjälp för oss i utformningen 
av syfte, frågeställningar och intervjuguide. Studien har även inneburit en stor utmaning i att 
som forskare sträva efter att bibehålla objektiviteten till så hög grad som möjligt i förfarandet. I 
och med att vi båda är deltagare i en personal- och arbetslivsutbildning hade vi redan 
förutfattade meningar och åsikter kring programmen i sin helhet. Detta är dock någonting som 
vi under hela studien har arbetat med genom att hela tiden ställa oss frågor kring tolkningen av 
vårt resultat och vår inställning gentemot informanterna och studien i sin helhet. Det har alltså 
varit en viktig del för oss, att sträva mot en så objektiv studie som möjligt. Vi utvecklar detta 
mer under avsnittet validitet, nedan.  

5.2.2	  Validitet	  
 
Vad gäller forskarens roll rörande validiteten, menar Dalen (2007) att en viktig del är att 
bibehålla objektiviteten även om detta ibland kan vara vanskligt. I vår studie har vi sett det som 
positivt att vi varit två som deltagit då det gett oss möjligheten att reflektera över våra 
tolkningar och att granska de eventuella faktorerna som kunde påverka tolkningen av vårt 
resultat. Då alla uttalanden bör vara så nära informanternas egna upplevelser har vi 
transkriberat och gjort utskrifter av samtliga intervjuer, detta höjer validiteten. Detta påverkar 
både reliabiliteten och validiteten på sådant sätt att en felaktig tolkning leder till att vi inte 
mäter det som avsetts mäta. Att vi även under hela studiens gång redogjort för vår egen 
anknytning till fenomenet som har studerats ser vi som positivt. 
 
Då målet för oss var att undersöka våra informanters egna upplevelser har vi genom studien 
kontinuerligt kontrollerat att vi använt rätt metod för att uppnå det resultat vi vill. Både före och 
i efterhand anser vi att en kvalitativ ansats var den rätta metoden för denna typ av undersökning 
(Kvale och Brinkmann, 2009). Detta då vi upplever studenternas berättelser som en viktig del i 
att förstå sig på olika sätt att förhålla sig till utbildning samt då detta är den rätta metoden för 
att besvara våra frågeställningar. Vad gäller den teoretiska förankringen i vår studie har vi 
genom hela processen haft våra vetenskapliga glasögon på oss, men även haft vår egen 
förförståelse med oss, vilket har hjälpt oss i vår tolkning. Tolkningen har möjliggjorts genom 
att vi först identifierat teman i våra informanters upplevelser och sedan sökt efter likheter och 
kopplingar till de olika teoretiska utgångspunkterna. Kopplingarna har sedan diskuterats av oss 
som författare för att skapa förståelse. I detta moment har Olofssons (2012) teori om 
utbildningskontraktet varit till stor hjälp för att förstå olika förhållningssätt.  
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Eftersom forskning är kumulativ och detta är ett ämne som är föränderligt, anser vi att tidigare 
forskning som används i en nutida studie bör vara daterad nära i tid samt relevant för just denna 
studie. De uppsatser och avhandlingar som publicerats i ämnet och som haft en liknande 
inriktning är daterade från 2010 och innan dess, vilket innebär att ytterligare forskning och en 
uppdatering inom ämnet är av vikt. Det material som vi använt oss av i denna studie är till stor 
del vetenskapligt förankrat och daterad nära i tid, detta är någonting som i vår studie har höjt 
validiteten och även studiens relevans. Vi är dock medvetna om att det är viktigt att ställa sig 
kritisk till de vetenskapliga källorna. Exempelvis har vissa av de publikationer från näringslivet 
som vi funnit haft ett tydligt fokus på det kontrakt som finns mellan utbildningen och 
arbetslivet samt hur viktigt det är att det finns en koppling däremellan. Vi har valt bort många 
av de publikationer som givit en onyanserad bild i och med att vi ville skapa en nyanserad 
studie och säkerhetsställa att det underlag som valts för studien haft olika typer av källor och 
olika infallsvinklar. Vi har försökt att finna underlag till studien som vilar på vetenskaplig 
grund men även använt en del handböcker och studentlitteratur, detta med anledningen av att 
forskningen inom området är begränsad (Dalen, 2007). 
 
Vi har för denna studie valt att i den mån det går anonymisera universiteten. Vi har under 
processens gång diskuterat frågan om anonymisering mycket. Det beslut vi tog baseras på att vi 
med denna uppsats snarare vill lyfta våra frågeställningar och inte fokusera på jämförelsen 
mellan just dessa två universitet. Vi vill även skydda universitetens identitet i den mån det går, 
även om vi är medvetna om att det för den nyfikne läsaren kan gå att lista ut.  
  
Vad gäller avsnittet där vi redovisar resultatet av vår studie är vi medvetna om att de figurerade 
namn vi valt på våra informanter kan frambringa fördomar och känslor hos de personer som 
läser vårt material. Då vi intervjuat tio personer i denna studie ansåg vi dock att icke figurerade 
namn såsom ”informant 1” och ”informant 2” skulle skapa en förvirring hos läsaren och det är 
lätt att blanda ihop personerna. Tanken var att de namn vi valt skulle underlätta läsningen. För 
att, i den mån det går, undvika en framkallning av fördomar valde vi därför att namnge våra 
informanter med könsneutrala namn.  
  
Vi är medvetna om att validiteten även kan denna även ha påverkats av att samtliga våra 
informanter har haft ett deltidsarbete inom personalyrket under sin studietid. Detta faktum gör 
det därför svårt för dem att avgöra om den kunskap och erfarenhet de har nu kommer från 
utbildningen eller arbetet. I och med detta blir det svårare att avgöra om vi faktiskt mätt det vi 
avsåg att mäta. Vi har för att åtgärda detta bett informanterna att återge sina upplevelser av 
utbildningen kopplat till arbetslivet. Att våra informanter dessutom fått arbete i samband med 
examen är säkerligen en bidragande faktor till att många är positiva till sin utbildning. Hade de 
istället haft svårt att få arbete skulle vi kunna anta att de haft en mer negativ inställning till sin 
utbildning och de kunskaper den genererat, detta är dock ingenting som vi kan säga någonting 
om utan det skulle krävas en ytterligare undersökning för att få ett resultat angående det. 
  
Samtliga faktorer, som nämnts i avsnittet metod har resulterat i en ökad förståelse för vårt ämne 
och även till att vi har genomfört en giltig studie med giltiga intervjuer.  
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5.2.3	  Reliabilitet	  
 
Rörande reliabiliteten i vår studie är det flera faktorer som påverkat. För att andra forskare i 
framtiden ska få liknande resultat som vi fått krävs samma förutsättningar som vi haft i vår 
studie. Då yrkesrollen inom personalarbete är något som kontinuerligt utvecklas och förändras 
påverkas även utbildningens upplägg och säkerligen studenternas förväntningar och attityder 
till denna. Detta gör att en uppdatering av detta ämne är av vikt inom ex antal år. Vi kan således 
inte säga något om dessa studier kommer få liknande resultat som vi fått. Det vi dock vill 
nämna är att vi genom hela studien har fokuserat på att studien ska, om möjligt, vara 
genomförbar igen. För att åstadkomma detta har vi, som lyfts i metoddelen av denna rapport, 
använt en halvstrukturerad intervjumall samt transkriberat alla intervjuer och bifogat 
intervjumallen. Reliabiliteten har dessutom höjts genom att vi båda deltagit vid 
transkriberingen, ställt strukturerade och genomtänkta intervjufrågor till våra informanter samt 
genomfört testintervjuer (Dalen, 2007). Reliabiliteten har även påverkats positivt genom att vi 
som forskare kontinuerligt arbetat med att vara noggranna och systematiska i hela processen. 
För att uppnå detta har vi arbetat fram ett standardiserat arbetssätt som även lyfts i denna studie 
under avsnittet “Metod”, detta arbetssätt anser vi gör det möjligt att studien kan vara 
genomförbar igen med ett liknande resultat. 
 
5.2.4	  Generaliserbarhet 
 
Vad gäller just avsnittet generaliserbarhet kan vi med relativt stark säkerhet koppla vårt resultat 
till tidigare forskning som har visat på ett liknande resultat. Således kan vi konstatera att vi kan 
redovisa generaliserbarhet. Dock är inte generaliserbarhet något fokusområde inom kvalitativa 
studier på sådant sätt att studier ska gå att genomföra med samma resultat, här är istället fokus 
på att skapa en studie som möjliggör ett liknande resultat för forskare som i framtiden har 
samma förutsättningar som vi haft (Dalen, 2007). 
 
Urvalet gjordes på sådant sätt att vi sökte informanter som tagit examen från ett personal- och 
arbetslivsprogram under 2011/2012. Detta gjordes med tanken att informanterna skulle 
etablerat sig på arbetsmarknaden samtidigt som de hade utbildningen i färskt minne. Vi kan i 
efterhand se att detta var ett väl avvägt urval, då våra informanter givit långa och engagerade 
svar på våra intervjufrågor, dels vad det gäller utbildningen samt deras arbete idag (Dalen, 
2007). Då alla våra informanter började arbeta på heltid under utbildningen eller i samband 
med examen ger också styrka till vårt resultat, de har alla cirka två års erfarenhet av ett arbete 
med fokus på personal. Vi ser dock en begränsning i att vi valde att använda oss av ett 
snöbollsurval, samtidigt var detta vår enda möjlighet att få tag på informanter inom studiens 
tidsomfattning (Trost, 2010). 
  
Att vi använt oss av en metod som inneburit en kartläggning av våra informanters subjektiva 
bedömningar och erfarenheter har påverkat generaliserbarheten i vår studie, men eftersom vi 
använt oss av en analys där vi i möjlig mån försökt avspegla resultatet till andra liknande 
situationer höjer generaliserbarheten. Detta går att koppla till de olika former av 
generaliserbarhet som vi nämnt i metodavsnittet, dessa två är naturalistisk generalisering samt 
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analytisk generalisering (Kvale & Brinkmann, 2009). Vi har genom hela studien kopplat de 
olika förhållningssätten till de teoretiska utgångspunkterna, och då främst, som nämnts innan, 
teorin om utbildningskontraktet. Denna teoretiska utgångspunkt har guidat oss genom hela 
studien och gett oss en möjlighet att bygga upp vår analys utifrån olika sätt att förhålla sig till 
utbildning.  
 
Vi har i efterhand identifierat vissa utvecklingsområden i vår process. Om vi hade gjort om 
studien hade vi prioriterat mer tid till urvalet och sökt informanter som inte arbetat extra under 
studietiden. Vi tror att det faktum att våra informanter arbetat extra under studietiden kan ha 
stor inverkan på deras attityd gentemot utbildningen och vi ställer oss frågan om eventuella 
informanter som inte haft arbete under studietiden i ännu större grad lägger vikt vid den 
praktiska anknytningen i utbildningen. Vi tror att denna insats hade ökat kvalitén på vår studie 
men att vi i och med det valet hade riskerat att inte hinna klart med projektet i tid. Om vi hade 
haft mer tid till detta projekt hade vi även fokuserat på att träffa de programansvariga för en 
intervju istället för att ta denna via telefon. Detta då en telefonintervju inte håller samma kvalité 
i och med att informantens kroppsspråk och uttryck inte kan undersökas (Dalen, 2007). 
 
Sammanfattningsvis upplever vi att vi genomfört en studie där vi kontinuerligt varit kritiska till 
vårt arbetssätt och hur detta påverkat vår forskning. Genom detta anser vi att vi har skapat en 
väl utformad studie om ett aktuellt ämne där ett nutida komplement till tidigare forskning 
saknades. Vi har, precis som vi ämnade, ställt den viktiga frågan till studenter om deras behov 
och upplevelser vad gäller utbildningen. 

5.2.5	  Förslag	  till	  ytterligare	  forskning	  
 
Vi upplever att vår studie har varit givande och att vi, trots begränsad tid, fått den information 
och kunskap inom området som vi önskade, vilket lagt en god grund för vår studie. När vi 
analyserar i samband med den tidigare forskning som finns anser vi att vårt bidrag till detta 
ämne är av värde. Vi ser en potential i studien och hade gärna utvecklat denna. Vårt förslag till 
vidare forskning är således att göra en studie som pågår under en längre period. Att undersöka 
personal- och arbetslivsstudenternas upplevelse av utbildningen kopplat till i vilken mån den 
har varit yrkesförberedande, innan de började studera på programmet och sedan även efter 
avslutad examen. Uppfylls alla förväntningar de hade innan påbörjade studier? Vi 
rekommenderar även andra forskare att göra en studie på fler personal- och arbetslivsprogram i 
Sverige. Vidare är ett förslag att undersöka möjligheten till att utveckla utbildningen och göra 
den mer kopplad till arbetslivet då det är något som vi i vårt resultat kan se saknas. Slutligen 
vore det ytterst intressant att i en kommande studie testa vår hypotes om huruvida den 
kollektiva aspekten påverkar studenters förhållningssätt. 
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Bilaga 1. Informationsmail till före detta studenter 
          
Hej! 
 
Som vi talades vid om över telefon kommer här lite mer information om vår studie.  
       
Hanna Lindroth och Sandra Ottosson heter alltså vi och läser personalvetarprogrammet vid 
Uppsala universitet. Vi skriver vår C-uppsats denna termin och genomför en studie där vi 
undersöker i vilken mån personalvetarstudenter anser att den universitetsutbildning de 
genomgått förberett dem för arbetet. Vi kommer i studien att fokusera på 
personalvetarprogrammet vid två olika universitet. 
 
Intervjun kommer ta ca 45-60 minuter. 
 
För att underlätta analysen av intervjun kommer vi spela in samtalet, inspelningen samt 
utskriften kommer endast användas av oss, den lämnas alltså inte ut till en tredje part. Direkta 
citat kan förekomma i uppsatsen, detta för att vi ska kunna illustrera dina åsikter i vårt resultat.  
 
De svar vi får genom intervjun kommer behandlas konfidentiellt, endast vi kommer känna till 
din identitet. Vi vill även informera dig om att ditt deltagande i denna studie är frivilligt samt 
att du när du vill får ställa frågor eller dra dig ur. 
 
Stort tack för ditt deltagande!  
  



	  

 
Bilaga 2. Informationsmail till programansvarig 
          
Hej! 
 
Som vi talades vid om över telefon kommer här lite mer information om vår studie.  
       
Hanna Lindroth och Sandra Ottosson heter alltså vi och läser personalvetarprogrammet vid 
Uppsala universitet. Vi skriver vår C-uppsats denna termin och genomför en studie där vi 
undersöker i vilken mån personalvetarstudenter anser att den universitetsutbildning de 
genomgått förberett dem för arbetet. Vi kommer i studien att fokusera på 
personalvetarprogrammet vid två olika universitet. 
 
Intervjun kommer ta ca 20-30 minuter.  
 
För att underlätta analysen av intervjun kommer vi spela in samtalet, inspelningen samt 
utskriften kommer endast användas av oss, den lämnas alltså inte ut till en tredje part. Direkta 
citat kan förekomma i uppsatsen, detta för att vi ska kunna illustrera dina åsikter i vårt resultat.  
 
De svar vi får genom intervjun kommer behandlas konfidentiellt, endast vi kommer känna till 
din identitet. Vi vill även informera dig om att ditt deltagande i denna studie är frivilligt samt 
att du när du vill får ställa frågor eller dra dig ur. 
      
Tanken med studien är inte att kritiskt granska, utan snarare bidra med information som kan 
komma till hands för de två universitet vi valt att undersöka. Vi kommer eventuellt, beroende 
på studiens utfall att synliggöra vilka universitet våra informanter representerar. I detta fall kan 
vi garantera studenternas anonymitet men inte dig programansvarig. Detta i och med att du är 
lättare att spåra, även om vi inte namnger dig eller det universitet du representerar. 
 
I och med detta vill vi be om ditt samtycke till att delta i en studie där din titel och organisation 
eventuellt kan komma att synliggörs. Maila oss innan vår avtalade tid rörande hur du ställer dig 
till detta. 
 
Stort tack för ditt deltagande!  
  



	  

 
Bilaga 3. Intervjuguide - Student 
 
Bakgrundsfrågor 
Namn: 
Ålder: 
Universitet: 
Tog examen år:  
 
Berätta om din resa vad gäller arbetslivet efter avslutad examination? 
- Hur har du resonerat som arbetssökande och vilka jobb har du sökt? 
- Vad var det som fick dig att söka den roll du har idag? 
- Hur gick det till när du fick den rollen? 
- Anser du att din kompetens motsvarade de kraven som utannonserades? 
 
Berätta om din yrkesroll idag? 
- Vilka är dina ansvarsområden? 
- Hur länge har du arbetat med det du gör idag? 
 
Hur kommer det sig att du valde att studera personalvetenskap? 
 
Hur kommer det sig att du valde att utbilda dig vid Universitet 1/ Universitet 2 ? 
 
Vad hade du för förväntningar på utbildningen innan du började studera? 
Berätta om dina mål rent arbetsmässigt innan du började på utbildningen? 
Har förväntningarna uppfyllts? 
 
Hur ser upplägget ut på den utbildning du har läst?  
- Vilka kurser läser ni?  
- I vilken ordning? 
 
Hade ni praktik under din utbildning? 
Hur många högskolepoäng? 
Vad anser du om denna? 
I vilken mån upplever du att praktiken förberett dig för arbetslivet? 
 
Hur upplever du att programmet som helhet förberett dig för arbetslivet?  
- Varför? 
- Utveckla? 
 
Vilka delar i programmet anser du att du haft mest användning av i ditt yrkesliv efter avslutad 
utbildning?  
- Varför?   
- Utveckla? 



	  

 
I vilken mån anser du att dina kunskaper hämtade från utbildningen motsvarade arbetsgivarens 
krav vid din första anställning efter utbildningen? 
 
Vilken eller vilka kurser anser du förberett dig minst för arbetslivet?  
- Varför   
- Utveckla? 
 
Har du valt att läsa fler kurser utöver de inom programmet för att utveckla dina kunskaper? 
- Varför valde du det? 
 
Har du under din studietid engagerat dig i projekt eller arbete som har varit kopplat till din 
utbildning? 
- I vilken omfattning? 
- På vilket sätt var detta kopplat till din utbildning? 
- Hur kommer det sig att du gjorde det valet? 
 
Har du något förslag på utvecklingsområde vad gäller kursupplägg, programupplägg för 
personalvetarprogrammet vid ditt universitet? 
 
Stort tack för ditt deltagande!  
 
 
  



	  

Bilaga 4. Intervjuguide - Programansvarig 
 
Bakgrundsfrågor 
Namn: 
Ålder: 
Yrke: 
 
Berätta om din yrkesroll, vad innebär det att vara programansvarig för 
personalvetarprogrammet vid Universitet 1/Universitet 2? 
- Hur länge har du haft rollen som programansvarig? 
 
Berätta om programmets upplägg, hur är detta utformat? 
 
Vem ansvarar för programmets utformning?  
 
Vilka faktorer påverkar programmets utformning? 
 
Berätta om tankarna bakom utformningen av programupplägget? 
 
Berätta om programmets historia. 
- Hur länge har programmet funnits vid universitetet? 
- Har upplägget och utformningen ändrats något över tiden? 
 
Vilka typer av yrken är programmet förberedande för? 
 
Hur undersöker ni vad studenterna anser om utbildningen? 
- Görs det någon undersökning gentemot studenter som avslutat sina studier? 
 
Hur upplever du att studenterna uppfattar programmets upplägg idag? 
 
Anser du att upplägget förbereder studenterna inför arbetslivet? 
 
Har du fått någon insikt i om studenterna upplever utbildningen som förberedande för 
yrkeslivet? 
 
Finns det någon del av programmet som du uppmärksammat att studenterna uppfattat som 
positivt i yrkesförberedande syfte? 
 
Stort tack för ditt deltagande!  
 

 
	  


